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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . ال شــريك لـه والصـالة والسالم على املبعوث رمحـة للعاملني دهحلـمد هللا وحا

الضالني،   غري صراط املغضوب عليهم وال ،ً واحلمد هللا الذي هدانا صراطًا مستقيما
، هللا الذي أرسل لنا رسوًال منا يتلو علينا آيات اهللا ويزكينا ويعلمنا الكتاب واحلكمة واحلمد

وتلقاها تابعوهم من سلف هذه  ،بيضاء نقية ،قيدة صافية غري مشوبةفأخذ عنه صحابته ع
خلفًا عن وعن صحابته وبلغوها  صلى اهللا عليه وسلم األمة فنقلوا لنا ما أثر عن الرسول 

  سلف،
 ،وقام من أئمة السلف من مجع هذه اآلثار واألقوال السلفية النقية يف مؤلفات عظيمة

يف كتابه احلافل  رمحه اهللا اإلمام ابن جرير الطربي : امه منهموأحكأصول الدين  فيهابينوا لنا 
صلى اهللا الذي يعد عمدة التفاسري املأثورة عن رسول اهللا  )آي القرآن تأويل عنجامع البيان (

  .والصحابة والتابعني عليه وسلم 
الباحثني يف مجع مرويات السلف وأقواهلم يف عدد من أبواب  لزمالءوقد قام بعض ا

  .وأصول اإلميان واليوم اآلخر وغريها من األبوابتقاد كالربوبية واأللوهية االع
ورد   و هناك جانب مهم وعظيم يف هذا الكتاب احلافل وهو جانب األديان والفرق وما

 ،حيث جاءت آثار كثرية يف بيان حال هؤالء ،عن السلف من آثار يف اليهود وغريهم
  :فاخرتت أن أكتب يف هذا املوضوع وهو 

  
  )اآلثار الواردة عن السلف يف اليهود يف تفسري الطربي(

  )ودراسة عقديةمجعاً  (
  

  :خطة البحث

  :وفيه: التمهيد
  .ترمجة موجزة لإلمام الطربي

  وقيمته العلمية) القرآن آي جبامع البيان عن تأويل (التعريف 
  عرض جممل حلديث القرآن عن اليهود

  الروايات اإلسرائيلية يف التفسري
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م: (األول الباب   )اآلثار الواردة عن السلف يف حقيقة اليهود  و أبرز صفا
  :وفيه فصالن
  :مباحث ثالثةوفيه    .اآلثار الواردة يف حقيقة اليهود :الفصل األول
  .يف تسميتهم اآلثار الواردة: املبحث األول
  منزلتهم ونعم اهللا عليهم اآلثار الواردة يف: املبحث الثاين
  .عقاب اهللا هلميف  ثار الواردةاآل: املبحث الثالث
  :مباحث ستة وفيه   .اآلثار الواردة يف أبرز صفات اليهود:الفصل الثاين
م :املبحث األول   اآلثار الواردة يف قسوة قلو
  اآلثار الواردة يف اتباعهم اهلوى: املبحث الثاين

  اآلثار الواردة يف تزكيتهم أنفسهم: الثالث املبحث
  ار الواردة يف نقضهم العهود اآلث: الرابع املبحث
م وافرتائهم اآلثار الواردة: اخلامس املبحث   يف كذ

  يف حسدهم اآلثار الواردة :املبحث السادس
  .اإلميان يف أصول يف عقيدة اليهود اآلثار الواردة عن السلف :الثاين الباب

  :وفيه ستة فصول
  ميان باهللاإل يف اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود: الفصل األول     

  يف اإلميان باملالئكة اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود:  الفصل الثاين
  يف اإلميان بالكتب اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود: الفصل الثالث
  يف اإلميان باألنبياء اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود :الفصل الرابع

  اإلميان باليوم اآلخريف  اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود: الفصل اخلامس 
  اآلثار الواردة عن السلف يف موقف اليهود من النصرانية واإلسالم:الباب الثالث 

  :وفيه فصالن
  :اآلثار الواردة يف موقف اليهود من النصرانية      وفيه ثالثة مباحث :الفصل األول  
  - عليها السالم- من مرمي اآلثار الواردة يف موقفهم: املبحث األول     

  عليه السالم اآلثار الواردة يف موقفهم من عيسى : بحث الثاينامل
  اآلثار الواردة يف موقفهم من النصارى: املبحث الثالث
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  :وفيه  ثالثة مباحث       الفصل الثاين موقف اليهود من املسلمني   
  صلى اهللا عليه وسلم اآلثار الواردة يف موقفهم من الرسول : املبحث األول   

  اآلثار الواردة يف موقفهم من املسلمني: املبحث الثاين
  املنافقنيبعالقة اليهود  : املبحث الثالث

  وفيها أهم النتائج:اخلامتة 
  املراجع والفهارس املتنوعة

  :منهج البحث

  :البحث املنهج التايلهذا يف سلكت 
اآلثار قمت بقراءة التفسري من أوله إىل آخره، قراءة متأنية واستخرجت منه مجيع  - 1

مما لـه صلة باليهود من قريب أو بعيد، مث قمت بقراءة هذه اآلثار مرة  ،السلفعن ملروية ا
  . أخرى واستبعدت كل ما ظهر يل عدم صلته باملوضوع، أو كانت صلته باملوضوع ضعيفة

  .رتبت هذه اآلثار املروية عن السلف يف اليهود، حسب خطة البحث السابقة - 2
ر املتعلقة باملبحث الواحد حسب ترتيبها يف تفسري الطربي يف األعم رتبت اآلثا - 3

األغلب، ذاكرًا أوًال اآلية اليت ورد يف تفسريها ذكر األثر؛ وذلك ليهتدي القارئ إىل األثر يف 
وقد أقّدم بعض اآلثار على خالف . تفسري الطربي مهما كانت طبعة الكتاب اليت لديه

  .تضيهترتيبها يف التفسري ملعىن يق
وإذا مل .  - هـ1405بريوت - اآلثار حسب طبعة دار الفكر هذه  احتفظت بأرقام - 4

  : يكن لـه رقم يف التفسري وضعت له الرمز التايل
  .أوردت اآلثار كاملة، إال إذا كان األثر طويًال جداً، فأكتفي مبوضع الشاهد منه - 5
م املعتمد ترمجت لقائلي اآلثار ترمجة موجزة، دون غريهم من رجا - 6 ل السند، لكو

اية البحث .على قوهلم يف البحث   .وجعلت هذا يف ملحق يف 
وإن مل وعبد الرزاق، , خاصة من الكتب املسندة كتفسري ابن أيب حامت ،األثروثقت  - 7

، خاصة تفسري الدر املنثور فإين أوثقه من السنن واملسانيد واملصنفات وغريها أجده فيهما
عل غالب التفسري باملأثور خاصة الكتب املفقودة منها، مث من تفسريي  للسيوطي، الحتوائه
يف  ناقًال ما أقف عليه من أقوال العلماء ,مث من فتح الباري وتاريخ دمشق, القرطيب وابن كثري

يام بذلك يستغرق ألن الق - رغم أمهيته - ومل أقم بدارسة األسانيد واحلكم عليها  .احلكم عليه



  
5  

لكين حرصت على ذكر ما وقفت عليه من . وقتًا طويًال جدًا عند املختصني، فكيف بغريهم
، وابن حجر حكم أهل العلم باحلديث على األثر، وخاصة املتقدمني منهم كاحلافظ ابن كثري

قدمني، فإن مل أجد هلؤالء حكمًا استفدت من حكم ألن النفس تطمئن إىل تصحيح املت
 الشيخ ناصر الدين األلباين ،وعالمة الشامرمحه اهللا  كعالمة مصر الشيخ أمحد شاكر  املتأخرين
يف موسوعته النافعة يف التفسري املسماة  سني، ووجدت أن الدكتور حكمت بشري يارمحه اهللا 

قد مجع ذلك كله فكان هو املرجع الرئيس يف اآلثار ) الصحيح املسبور من التفسري باملأثور(
لكتب السنة،  نيوكذلك استفدت مما وقفت عليه من أحكام بعض احملقق الصحيحة واحلسنة،

إيضاح بعض أسانيد (وكذا ما صنعه بعض طلبة العلم يف املدينة النبوية من مذكرة مسوها 
  .، أو غريهم من احملققني)الطربي من أحكام الشيخ أمحد شاكر مع الزيادة عليها

يهود عملت دراسة لتلك اآلثار، ركزت فيها على فهم السلف لآليات الواردة يف ال - 8
مع إيراد األحاديث النبوية املوضحة هلا وكالم أئمة السلف من املفسرين خاصة اإلمامني ابن 

  .ومل أطل فيما كانت داللته على املسألة واضحة, عليهما رمحة اهللا جرير الطربي وابن كثري
بكثرة احلواشي ، وجعلت العزو يف املنت لئال أثقل احلاشية اآليات إىل سورها تعزو  - 9

  .وخاصة أن اآليات كثرية يف البحث
احلديث يف الصحيحني أو أحدمها  خرجت األحاديث اليت يف الدراسة، فإن كان - 10

  .واملصنفاتوإن مل يكن كذلك فإين أخرجه من السنن واملسانيد  ،اكتفيت بتخرجيه منهما
ترمجت ألصحاب كما . البحثأبواب ذكرهم يف  وردالذين  ترمجت ألهم األعالم - 11

اية البحث ترمجة خمتصرة   . اآلثار يف ملحق خاص يف 
  .يف البحثورد ذكرها بالفرق واألماكن اليت عرفت  - 11
  .كلما دعت احلاجة إىل ذلك البحث  املفردات الغريبة الواردة يف شرحت  - 12
ب وشرح الغري ،والتعريف بالفرق ،وترمجة األعالم ،واآلثار ،يف ختريج األحاديث - 13

أشري إىل مكان ذلك،   وال ،راجتنبًا للتكر  ،أذكر ذلك يف أول موضع يرد فقط ،من األلفاظ
مكتفيًا بعمل فهرس لألعالم يف آخر البحث ملن أراد الوقوف على أماكن تكرار ورود الَعَلم 

  .يف البحث
   هـ 1405استخراج اآلثار طبعة دار الفكر اعتمدت يف  - 15
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احلواشي، اقتصرت يف التخريج على ذكر طرف من  حرصًا على االختصار يفو  - 16
ا لكثرة اآلثار وحصول املقصودببعضهاأمساء الكتب،    .ومل اتكثر 

وبعد فقد بذلت يف هذا البحث قدر وسعي، ومبلغ طاقيت، ومع ذلك فإين مل أوف  
א :} املوضوع حقه، وال أدعي اإلصابة فيما كتبت لقول اهللا

אאא{ ]كل ((: صلى اهللا عليه وسلم ولقوله  ، ]4/82 سورة النساء
فما كان يف البحث من صواب فمن اهللا وحده  ،)1( )). التوابونخطأ، وخري اخلطائني بين آدم

، وجزى اهللا خريًا من هوبتوفيقه وفضله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، واستغفر اهللا من
  .فدلين على تصويبه أو صّوبه رأى فيه اختالفاً فأرشدين إليه ألصلحه، أو رأى خطأً 

أمت اهللا علي فيقي وهداييت هلذا املوضوع، وأن ويف اخلتام فإين أمحد اهللا وأشكره على تو 
وإين ألدعو اهللا لوالدي باملغفرة على ما بذاله من ، هإمتامو بإجناز هذا البحث فضله ومنته 

  .حسن تربية وأقول رب ارمحهما كما ربياين صغرياً 
مث أشكر شيخي الفاضل الدكتور ناصر بن عبدالكرمي العقل على رعايته للبحث من 

  مناقشته  فأحسن اهللا اليه  فكرته اىل
وكذلك أشكر االستاذ الدكتور امحد بن عطية الغامدي على قبوله للمناقشة وحسن 

  إفادته
  أحسن اهللا اليه   يوسف عبد الغين ،/ :املشرف على هذا البحث األستاذ الدكتورمث اشكر  
ان ذلك كل من أعانين يف حبثي هذا من املشايخ والزمالء سواًء ك  - أيضاً - أشكر كما  

ن عبد العزيز بوأخص منهم أخي يف اهللا سعود .بفائدة علمية، أو إعارة كتاب، أو غري ذلك 
  العقيل على مساعدته يل وفقه اهللا وذريته للخري

وأخريًا ال يسعين إال أن أتوجه بالشكر جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ممثلة يف  
ب املعاصرة منها، وذلك ملنحي هذه الفرصة كلية أصول الدين ويف قسم العقيدة واملذاه

  . إلعداد رساليت هذه 

                                        
  .)2499(رواه الرتمذي ) 1(
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أن جيعل أعمالنا صاحلة، ولوجهه الكرمي خالصة، وأن ال جيعل ألحد  وأسأل اهللا 
أن يوفقنا ملا يرضيه، وأن جينبنا سخطه ومعاصيه، وأن يعيذنا من  فيها شيئاً، كما أسأله 

عليه، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  فتنة القول والعمل، إنه ويل ذلك والقادر
  يوسف بن محود احلوشان :وكتبه      .أمجعني
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  :وفيه: التمھيد

  )1(ترجمة الطبري 

                                        
يف كتب ورسائل  - اختصرت ترمجة اإلمام الطربي هنا لكثرة الدراسات اليت قدمت عنه وعن جهوده العلمية ) 1(

  :مثلرسائل علمية ومن تلك الدراسات ، عدة . واشتملت على ترمجة وافية له  - جامعية 
حممد عارف / رسالة املاجستري قدمها الشيخ - القراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه والرد عليه  - 1

  .صفحة من الرسالة  84وقد طّول يف ترمجة الطربي حيث بلغت . هـ  1404 -  1403عثمان اهلرري عام 
أمحد عمر عبد اهللا الغاين ، / رسالة الدكتوراه ، قدمها الشيخ  - تفسريه استدراكات ابن كثري على ابن جرير يف  - 2

  .صفحة  40واستغرقت الرتمجة . هـ  1405عام 
شايع بن عبده / رسالة الدكتوراه ، قدمها الشيخ  - استدراكات ابن عطية يف احملرر الوجيز على الطربي يف تفسريه  - 3

  .ر يف الرتمجة وقد اختص. هـ  1417بن شايع األمسري ، عام 
  :وهناك دراسات أخرى عنه ، منها 

وقد قدم ترمجة مستفيضة ) .  13( للدكتور أمحد حممد احلويف ، حبث من سلسلة أعالم العرب ، رقم  - الطربي  - 4
  .للطربي 

 للدكتور حممود بن الشريف ، وقد اعتمد كثريا يف الرتمجة على ما سطره ياقوت - الطربي ومنهجه يف التفسري  - 5
  .احلموي يف معجم األدباء 

للدكتور - اإلمام الطربي ، شيخ املفسرين ، وعمدة املؤرخني ، ومقدم الفقهاء احملدثني ، صاحب املذهب اجلريري - 6
وهو حبث نفيس لرجوع املؤلف إىل مصادر غزيرة ) .  33( حممد الزحيلي ، حبث من سلسلة أعالم املسلمني رقم 

  .مصدرا  90، بلغت 
للشيخ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل ،  - سريته ، عقيدته ، ومؤلفاته  - ر حممد بن جرير الطربي أبو جعف - 7

هذا باإلضافة إىل الرتمجة املقدمة . هـ  1417عام وطبع ، . تكلم املؤلف عن سرية الطربي بشيء من التفصيل 
مدير شركة مكتبة ومطبعة  - مود احلليب من قبل بعض الناشرين أو احملققني لكتب الطربي ، كرتمجة الشيخ حممد حم

يف مقدمة التفسري ، وترمجة العالمة احملقق حممد أبو الفضل إبراهيم يف مقدمة تاريخ  - مصطفى ألبايب احلليب مبصر 
  .الطربي 

  :أما ترمجته يف كتب الرتاجم
، )146 -  11/145(  ، البداية والنهاية)  4/46( ، األنساب )  3/89( ، إنباه الرواة )  6/69( األعالم 

، تاريخ دمشق )  2/162( ، تاريخ بغداد )  1/518( ، تاريخ الرتاث العريب )  3/45( تاريخ األدب العريب 
( ، شذرات الذهب )  14/267( ، سري أعالم النبالء )  1/187( ، دول اإلسالم )  15/160( 
، طبقات املفسرين )  3/120( ، طبقات الشافعية الكربى )  307ص ( ، طبقات احلفاظ )  2/260

، ) 1/460(، العرب يف خرب من غرب )  95ص ( ، طبقات املفسرين للسيوطي )  2/106( للداوودي 
 2/261( ، مرآة اجلنان )  5/100( ، لسان امليزان )  1/437( ، كشف الظنون )  334ص ( الفهرست 

( ، معجم املؤلفني )  94 -  18/40( اء ، معجم األدب)  13/215( ، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ) 
، الوايف )  2/26(، هدية العارفني )  3/205( ، النجوم الزاهرة )  3/498( ، ميزان االعتدال )  9/147
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  :نسبــه - 1

هو حممد بن جرير بن يزيد وايل جدة، اتفق املؤرخون يف نسبه مث اختلفوا فمنهم من 
ي مجهرة احملققني من املؤرخني ومل ، وعلى هذا الرأ)يزيد هذا هو ابن كثري بن غالب: ( قال

  .يتوقفوا يف هذا بل قطعوا به
  .)1(ومنهم من قال إن يزيد هو ابن خالد 

تعاىل مل يكن يزيد يف نسبه امسًا آخر على أبيه فقد  رمحه اهللا على أن أبا جعفر نفسه 
 )2(حممد بن جرير قال السائل زدنا يف النسب فأنشده بيت رؤبة: صأل سائل عن نسبه فقال

  :بن العجاج
ــــــــــــــــت يكفــــــــــــــــن  قــــــــــــــــد رفــــــــــــــــع العجــــــــــــــــاج ذكــــــــــــــــرى فــــــــــــــــادعين ــــــــــــــــامسي إذا األنســــــــــــــــاب طال  ب

  :احلالة السياسية والعلمية في عصره - 2

تعاىل يف عهد العباسني بعد أن مضى من عصره الذهيب  رمحه اهللا لقد عاش الطربي 
الفرتة اليت عاش فيها ابن جرير توىل اخلالفة املعتصم باهللا،  اثنان وثالثون عاماً تقريباً، ويف هذه

وهو أبو إسحاق، حممد بن ابن الرشيد بن املهدي بن املنصور، ولد سنة تسع وسبعني ومائة 
وبينه وبني أخيه املأمون تسع سنني، وكان يف عهد أخيه املأمون والياً على الشام ومصر، وكان 

ه عهده وترك ابنه، ويف اليوم الذي تويف فيه املأمون ببالد الروم املأمون مييل إليه بشجاعته فوال
ومل يزل خليفة إىل أن تويف مبدينة  – 218سنة  – 19بويع باخلالفة يف تسعة عشر رجب 

هـ، فكانت خالفته مثاين سنني ومثانية أشهر 227مثانية عشر ربيع األول سنة  18سامراء يف 
  .)3(ومثانية أيام

                                                                                                                  
  ) .  4/191( ، وفيات األعيان )  2/284( بالوفيات 

واعتمد ياقوت كثريا يف . صفحة من الكتاب  50 وتعترب ترمجته عند ياقوت احلموي أقدم وأوسع ترمجة حيث بلغت
الرتمجة على كتاب يف سرية الطربي ، أّلفه عبد العزيز بن حممد الطربي ، وكتاب أليب بكر بن كامل ، كما صرح 

  ) . 18/94(معجم األدباء : انظر . بذلك يف آخر الرتمجة 
  مطبعة السعادة – 3/332انظر وفيات األعيان  )1(
لعجاج لقب وامسه أبو الشعثاء عبد اهللا بن رؤية البصري التميمي السعدي تويف هو أبو حممد رؤبة بن العجاج ، وا )2(

  .150-11/149. هـ انظر معجم األدباء145سنة 
  229تأليف الشيخ حممد اخلضري بك ص " الدولة العباسية"انظر حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية  )3(
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اية العصر الذهيب ) 232 – 227: (الفة الواثقمث توىل بعده اخل ويعترب عهد الواثق 
واملنتصر ) 247 – 232(للدولة العباسية، مث توىل بعدهم يف عصر نفوذ األتراك املتوكل 

واملهتدي ) 255 – 252(واملعتز ) 252 – 248(واملستعني ) 248 – 247(
واملكتفي ) 289 – 279(واملقتصد ) 279 – 256( واملعتمد ) 256 – 255(
  ).320 – 295(واملقتدر ) 295– 289(

وقد عاش الطربي يف عصر الدولة العباسية الذهيب، ويف عصر نفوذ األتراك وانقسام 
اية الدولة العباسية، وقد عاش  البالد اإلسالمية إىل دويالت متفرقة، فيبدأ بعهد املتوكل إىل 

 يؤثر على احلركة العلمية، فلقد سارت الطربي يف هذا العصر ولكن هذا الضعف السياسي مل
احلياة العلمية سريًا حسناً، وكان أصحاب اإلمارات يكرمون العلماء ويتنافسون يف إكرامهم، 

  .مما دفع بعجلة العلم والبحث إىل التقدم يف مسريته الطيبة
فهي حياة حافلة بالتصنيف والرواية، ودونت أهم : أما احلياة العلمية يف عهد الطربي

  .ووصلت القراآت إىل حد بعيد من التأليف أقوال املذاهب األربعة،
وكذلك النحو والصرف والعروض واألدب كلها قد سارت ُخطًى مباركة، وقطعت شوطاً 

  .كبرياً 
تعاىل يف طربستان والعراق والشام ومصر، واستقى من  رمحه اهللا وقد طوف الطربي 

ج يف هذه املدن كثري من الفقهاء واحملدثني واملؤرخني ينابيع الثقافة يف كثري من املدن، وقد ختر 
  .واللغويني والنحاةواألدباء

  :حياته العلمية ونبوغه - 3

تعاىل يبلغ السن الذي يؤهله للتعلم حىت عهد به والده إىل  رمحه اهللا مل يكد أبو جعفر 
إين : ال، وسرعان ما تفتح عقله وبدت عليه خمايل النبوغ وهو صغري، فقد ق)آمل(علماء 

حفظت القرآن ويل سبع سنني، وصليت بالناس وأنا ابن مثاين سنني، وكتبت احلديث وأنا يف 
  )1(. التاسعة

                                        
  .18/49انظر معجم األدباء  )1(
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وكان هذا النبوغ املبكر حافزًا ألبيه على اجلد يف إكمال تعليمه، وخاصة أنه رأى حلماً 
ني يدي رسول اهللا رأى يل أيب يف النوم أنين ب: تعاىل رمحه اهللا تفاءل من تأويله، قال الطربي 

  .ومعي خمالة مملوءة باألحجار وأنا أرمي بني يديه ،صلى اهللا عليه وسلم 
ومل . إن ابنك إن كرب نصح يف دينه وذب عن شريعته: وقص رؤياه على املعرب فقال لـه

ا أبوه فزادت من رغبته ونشاطه، وكان هلا من  يطل حبس هذه الرؤيا عن االبن إذ أخربه 
بن املقبل على العلم الشيء الكثري، فاجتمع لـه ركنا التحصيل والتعليم ومها األثر على اال

  .االستعداد الفطري، وتيسر العامل الكسيب مع توفيق اهللا وعونه طلبه للعلم
، وحفظ القرآن )آمل(تعاىل دراسته وحياته العلمية يف بلدة  رمحه اهللا وقد بدأ الطربي 

  .ئها األجالءالكرمي وتلقى مبادئ العلوم من علما
  :شيوخه وتالميذه - 4

JW 
يف البلدان لطلب العلم أثر يف كثرة شيوخه ومن أبرز  لقد كان لتجوال اإلمام الطربي

  :أولئك الشيوخ
 لقيه. هـ 243سنة  اإلمام الزاهد احلافظ تويف )1(الكويف هناد بن السري التميمي - 1

  .وروى عنه احلديث ابن جرير بالكوفة
 ،يعد من أقران اإلمام أمحد ،البغدادي اإلمام احلافظ الثقة )2( أمحد بن منيع البغوي - 2

  .م أمحدملا فاته األخذ عن اإلما وقد روى عنه ابن جرير ببغداد ،هـ 244تويف سنة 
هـ مسع 244املتوىف سنة  ،اإلمام احلافظ )3( حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب - 3

  .منه الطربي بالبصرة
مات  ،قات الكبارأحد احلفاظ الث ،البصري )4( حممد بن عبد األعلى الصنعاين - 4

   .ومسع منه وأخرج لـه يف التفسري كثرياً  ،والتقى به ابن جرير بالبصرة ،هـ 245سنة 

                                        
  . 11/465/118 أعالم النبالءسري : انظر ترمجته يف) 1(
  . 11/483/127سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف) 2(
  . 11/103/32سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف) 3(
بشار عواد : يف أمساء الرجال، مجال الدين أيب احلجاج بوسف املزي، حتقيق ذيب الكمال: انظر ترمجته يف) 4(

  . 1403ç. 25/581/5385الثانية  معروف، مؤسسة الرسالة بريوت، ط
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حافظ  ،هـ 247املتوىف سنة  ،أبو كريب الكويف )1( حممد بن العالء اهلمداين - 5
إنه بلغ ما تلقاه عنه مائة ألف : حىت قيل ،أكثر ابن جرير الرواية عنه ،الكوفة املتقن

  .)2(  حديث
أحد الشيوخ الذين  ،هـ 248املتوىف سنة  ،التميمي )3( حممد بن محيد الرازي - 6

وقد أخذ عنه  ،فبلغ ما تلقاه عنه أكثر من مائة ألف حديث ،أكثر ابن جرير الرواية عنهم
   .وهو من أكثر الشيوخ الذين روى عنهم يف تفسريه ،الريالتفسري واحلديث يف بالد 

من  ،هـ 252البصري املعروف ببندار املتوىف سنة  )4( حممد بن بشار العبدي - 7
  .وأكثر الرواية عنه ،بالبصرة مشاهري رواة احلديث لقيه ابن جرير

أخذ عنه  ،هـ 252املتوىف سنة  )5(، سليمان بن عبد الرمحن بن محاد الطلحي - 8
  .القراءات يف الكوفة

عند  ه ابن جريرلقي ،هـ 256املتوىف سنة  )6(، الربيع بن سليمان بن داود األزدي - 9
   .ومروياته وأخذ عنه فقه اإلمام الشافعي ،دخولـه إىل مصر

 ،صاحب اإلمام الشافعي ،هـ  264املتوىف سنة  )7(، إمساعيل بن حيىي املزين - 10
  .يف القاهرةأخذ عنه ابن جرير الفقه حني لقائه به 

هـ 291املتوىف سنة  ،الكويف املعروف بثعلب )8(، أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين - 11
ا عندما ارحتل ابن جرير  إمام حناة الكوفة ،هـ 291 أخذ عنه ابن جرير النحو والعربية وآدا

  .إىل الكوفة

                                        
   .11/394/86 سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف) 1(
  . 18/52معجم األدباء : انظر) 2(
  . 11/503/137سري أعالم النبالء: رمجته يفانظر ت) 3(
  . 12/144/52سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) 4(
 .1402çط الثالثة  ،بريوت دار الكتب العلمية البن اجلزري، ،غاية النهاية يف طبقات القراء: انظر ترمجته يف) 5(

1/314.  
  .9/86/1863ذيب الكمال : انظر ترمجته يف) 6(
  . 12/492/180سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) 7(
  . 14/5/1النبالء  سري أعالم: انظر ترمجته يف) 8(
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مما كان لـه األثر  ،الذين أخذ عنهم فنونًا من العلم ،بن جريرهؤالء من أشهر شيوخ ا
  .الواضح والكبري فيما تركه من آثار ومؤلفات

 
JW 

تتلمذ على يد اإلمام الطربي كثريون، وروى عنه مجع غفري، ولعّل سعة اطالعه، وطول 
  :حياته، من أسباب كثرة تالمذته فمن أشهر تالمذته

أّلف كتابًا يف ترمجة  قاضي الكوفة )1(، أمحد بن كامل بن خلفالقاضي أبو بكر  - 1
  .عند ترمجته البن جرير كثرياً يف معجم األدباء  نقل منه ياقوت احلموي ،شيخه ابن جرير

  .كثرياً منه  ، ولـه كتاب يف تاريخ أستاذه، نقل ياقوتطربيعبد العزيز بن حممد ال - 2

، مؤلف كتاب يف التاريخ، موصول أبو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الطربي - 3
، وكتاب ابه شيئًا كثرياً، ولـه كتاب الرسالةبكتاب الطربي، ضمنه من أخبار أيب جعفر وأصح

  .)2( جامع الفقه

، وهو صاحب كتاب املدخل إىل مذهب أبو احلسن أمحد بن حيىي بن علم الدين - 4
  .، على مذهب أيب جعفر، وكتاب اإلمجاع يف الفقهالطربي ونصرة مذهبه

اإلمام املقرئ احملدث  )3(، أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي - 5
  .القراءات ن جريرأخذ عن اب ،هـ  324املتوىف سنة  ،النحوي
 ،هـ 360املتوىف سنة  )4(، اإلمام احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين - 6

   .صاحب املعاجم الثالثة الكبري واألوسط والصغري
واملشتهر بكتابه اجلامع  ،هـ 365املتوىف سنة  )5(، د عبد اهللا بن عديأبو أمح - 7

   .)الكامل يف ضعفاء الرجال(

                                        
  . 15/544/323سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) 1(
  .328/الفهرست البن الندمي ص )2(
  .15/272/121سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) 3(
  . 16/119/86سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) 4(
  . 16/154/111سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) 5(
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من أشهر علماء  ،هـ 390سنة املتوىف  )1(، أبو الفرج املعايف بن زكريا النهرواين - 8
شرح بعض كتب ابن  ،واملتأثرين به ،وهو من أبرز تالميذ ابن جرير ،وقته يعرف بابن طرّار

ومسع منه  ،وغريه وقد الزم ابن جرير وهو صغري) اخلفيف يف أحكام شرائع اإلسالم(جرير كـ 
  .لفقه والتفسري وأخذ عنه ا

، وكتاب أصول ، مؤلف كتاب القراءاتعلي بن عبد العزيز بن حممد الدواليب - 9
  .وكتاب إثبات الرسالة ، وكتاب األصول األوسط، وكتاب األصول األكربالكالم

   )2(. أبو مسلم الكجي - 10

   :مكانته العملية وثناء العلماء عليه - 5

ال يعرف النساء ، ورحل من بلده يف طلب  كان حصوراً « :قال مسلمة بن قاسم 
ىل أن إل طالبا للعلم مولعا به ، العلم وهو ابن اثنيت عشرة سنة ؛ سنة ست وثالثني ، فلم يز 

  .»مات
حضرت جملس حممد بن جرير وحضر « : معبد عثمان بن أمحد الدينوري  قال أبو

! ال تقرأ ؟أ: الفضل بن جعفر بن الفرات بن الوزير ، وقد سبقه رجل،فقال الطربي للرجل
. » ة وال الفراتفال تكرتث بدجل إذا كانت النوبة لك ،: فقال له الطربي . يل الوزيرإفأشار 

وهذه من لطائفه وبالغته وعدم التفاته ألبناء :  قلت« : قال العسقالين يف اللسان معلقا 
  . »الدنيا

وكان أحد أئمة العلماء ، حيكم بقوله ويرجع « : قال اخلطيب البغدادي يف تارخيه 
أهل عصره،  ىل رأيه ؛ ملعرفته وفضله ، وكان قد مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد منإ

 حكام القرآن، عاملاً أيف  باملعاين ، فقيهاً  ت، بصرياً ءابالقرا لكتاب اهللا، عارفاً  وكان حافظاً 
بأقوال الصحابة والتابعني،  بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً 

ناس وأخبارهم، بأيام ال حكام ومسائل احلالل واحلرام، عارفاً ومن بعدهم من اخلالفني، يف األ
،مل يصنف أحد » التفسري«، وكتاب يف » خ األمم وامللوك يتار « ه الكتاب املشهور يف ـول

                                        
  . 16/544/398سري أعالم النبالء : نظر ترمجته يفا) 1(
  .328/الفهرست البن الندمي ص) 2(
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ه يف أصول ـال انه مل يتمه، ولإ! ر سواه يف معناه أ، مل »  ذيب اآلثار« مثله ، وكتاب مساه 
  .الفقه وفروعه كتب كثرية، واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد مبسائل حفظت عنه

مسعت على بن عبيد اهللا بن عبد الغفار اللغوي، املعروف بالسمسماين «: أيضاً  وقال
  ».حممد بن جرير مكث أربعني سنة يكتب يف كل يوم منها أربعني ورقة: ن أحيكى 

لو : قال  نهأبلغين عن أيب حامد أمحد بن أيب طاهر الفقيه اإلسفرائيين «:  وقال أيضاً 
، مل يكن ذلك  ) حممد بن جرير(» تفسري « ه كتاب ـصل لىل الصني، حىت حيإسافر رجل 

  .» - هذا معناه  أو كالماً  - ، كثرياً 
بن اثنا علي بن أمحد : أخربنا القاضي أبو عبد اهللا حممد، قال « : وقال أيضاً 

تنشطون أ: ن أبا جعفر الطربي قال ألصحابه أ: الصناع، وعبيد اهللا بن أمحد السمسار، وأيب 
هذا مما تفىن : فقالوا . ثالثون ألف ورقة : قالوا كم يكون قدره ؟ فقال ! ؟ لتفسري القرآن

  )1(» . فاختصره يف حنو ثالثة آالف ورقة. عمار قبل متامه األ
ه ـلو من أ) التفسري(قد نظرت يف «: وقال أبو بكر حممد بن إسحاق يعين بن خزمية 

  .»ير، ولقد ظلمته احلنابلةعلم على أدمي األرض اعلم من حممد بن جر أىل آخره، وما إ
لين أبور ساىل نيسإملا رجعت من بغداد «:  حسينك - قال احلسني بن علي التميمي

ممن مسعت ببغداد؟ فذكرت له مجاعة ممن مسعت : حممد بن إسحاق بن خزمية فقال يل 
نه ببغداد ال يُْدَخُل إال ، : ؟ فقلت له هل مسعت من حممد بن جرير شيئاً : فقال . منهم
لك من مجيع من  لو مسعت منه لكان خرياً : فقال - وكانت متنع منه - يه؛ ألجل احلنابلة، عل

  )2(. » مسعت منه سواه
محل القنديل يف شهر رمضان بني يدي أيب بكر أكنت «: وقال أبو علي الطوماري 

از ىل املسجد لصالة الرتاويح ، فخرج ليلة من ليايل العشر األواخر من داره ، واجتإبن جماهد 
ىل آخر سوق العطش ، فوقف إنا معه ، وسار حىت انتهى أعلى مسجده فلم يدخله ، و 

مث  ، فاستمع قراءته طويالً ) سورة الرمحن (، وحممد يقرأ ) حممد بن جرير ( بباب مسجد 
يا : تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال ! يا أستاذ : فقلت له . انصرف 

                                        
  ) .  2/163( تاريخ بغداد ) 1(
   9:ص 7:الكامل يف التاريخ جو  164:ص 2:تاريخ بغداد ج) 2(
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أو كما . حيسن يقرأ هذه القراءة  ن اهللا تعاىل خلق بشراً أك ، ما ظننت دع هذا عن! أبا علي 
  )1(. » قال

مجعت الرحلة بني حممد «:  - من ولد أيب بكر الصديق  - وقال أبو العباس البكري 
بن هارون ابن إسحاق بن خزمية ، وحممد بن نصر املروزي ، وحممد  بن جرير ، وحممد
م اجلوع فاجتمعوا ليلة يف رملوا ، وملأالروياين ، مبصر ، ف م ، وأضر   يبق عندهم ما يقو

ن يستهموا ، ويضربوا القرعة، فمــن خرجت عليه أليه ، فاتفق رأيهم على إمنزل كانوا يأوون 
، فقال ) حممد بن إسحاق بن خزمية ( القرعة سأل ألصحابه الطعام ، فخرجت القرعة على 

فاندفع يف الصالة ، فإذا هم :قال. ة اخلريةوأصلي صال أأمهلوين حىت أتوض: ألصحابه 
من قبل وايل مصر ، يدق الباب ، ففتحوا الباب ، فنزل عن دابته فقال  يٌّ صِ بالشموع ، وخَ 

فأخرج صرة فيها مخسون دينارا ، فدفعها اليه ، مث . أيكم حممد بن نصر ؟ فقيل هو هذا  - :
ليه ، إرة فيها مخسون دينارا ، فدفعها فأخرج ص. أيكم حممد بن جرير ؟ فقالوا هو ذا : قال 

فأخرج صرة فيها مخسون دينارا ، فدفعها . أيكم حممد بن هارون ؟ فقالوا هو ذا : مث قال 
ليه إفلما فرغ ، دفع . أيكم حممد بن إسحاق بن خزمية ؟ فقال هو ذا يصلي : ليه ، مث قال إ

 باألمس ، فرأى يف املنام خياالً  ائالً إن األمري كان ق: الصرة ، وفيها مخسون دينارا ، مث قال 
قسم عليكم، إذا أليكم هذه الصرار ، و إ؛ فانفذ  إن احملامد طووا كشحهم جياعاً : قال 

  .» نفدت فابعثوا إيلَّ أمدكم
مسعت أبا جعفر الطربي وجرى « :وقال حممد بن علي بن حممد بن سهل بن اإلمام

مامي هدى أيش هو؟ إبكر وعمر ليسا بن أبا أ: من قال : فقال أبو جعفر  _ ذكر علي
من ! هذا يُقتل! مبتدع؟! مبتدع؟: عليه ه الطربي منكراً ـفقال ل. مبتدع: بن األعلمافقال له 

  )2(. » مامي هدى يُقتل، يُقتلإن أبا بكر وعمر ليسا بأقال 
إلمام، العلم، اجملتهد، عامل العصر، صاحب التصانيف ا«: وقال الذهيب يف السري

، وذكاء، وكثرة أكثر الرتحال، ولقي نبالء الرجال، وكان من أفراد الدهر علماً  .البديعة
  .»جتهادالعيون مثله، وكان من أئمة اال تصانيف، قل أن ترى

                                        
   200:ص 52:تاريخ مدينة دمشق جو  164:ص 2:تاريخ بغداد ج) 1(
   275:ص 14:م النبالء جسري أعال 201:ص 52:تاريخ مدينة دمشق ج) 2(
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 يف الفقه ، يف التفسري ، إماماً  ، رأساً  ، حافظاً  كان ثقة ، صادقاً «: وقال فيه أيضا 
بالقراءات ، وباللغة وغري  ام الناس ، عارفاً ختالف ، عالمة يف التاريخ ، وأيواإلمجاع ، واال

  )1(. » ذلك
( منا نبز بالتشيع ، ألنه صحح حديث إو «: ) لسان امليزان(يف  احلافظ ابن حجر قال
، وقد اغرت شيخ شيوخنا أبو حيان بكالم السليماين فقال يف الكالم على ) غدير خم 
الصراط : مام من أئمة األمامية إوقال أبو جعفر الطربي وهو : وايل تفسريه أالصراط يف 

  . ىل آخر املسألةإبالفساد ، لغة قريش 
منا إونبهت عليه لئال يغرت به؛ فقد ترمجه أئمة النقل يف عصره وبعده فلم يصفوه بذلك؛ و 

ضره االشرتاك يف امسه ، واسم أبيه ، ونسبه ، وكنيته ، ومعاصرته ، وكثرة تصانيفه ، والعلم 
  )2(. » ه اخلطيبعند اهللا تعاىل ، قال

كذا قال .  كان يضع للروافض: أقذع أمحد بن علي السليماين احلافظ؛ فقال « مث قال
من كبار أئمة اإلسالم ) ابن جرير ( وهذا رجم بالظن الكاذب ؛ بل :السليماين قال الذهيب

م املعتمدين، وما ندعي عصمته من اخلطأ ، وال حيل لنا أن نؤذيه بالباطل واهلوى ؛ فإن كال
  . )3(  »العلماء بعضهم يف بعض ، ال ينبغي أن يتأتى فيه ؛ وال سيما يف مثل إمام كبري

  :عقيدته ومذهبه الفقهي  - 6

ألف عدة كتب يف بيان العقيدة . إن الطربي من كبار أئمة أهل السنة واجلماعة 
ومن  " .التبصري يف معامل الدين " ، و" صريح السنة " منها كتاب  :الصحيحة والذب عنها

وتفسريه الذي بني أيدينا يعترب من أجل . قرأ ما كتبه يف مباحث العقيدة، عرف قدره ومنزلته
  . التفاسري ألهل السنة واجلماعة 

صريح السنة وأما " جنده فيما كتبه يف  -  رمحه اهللا  - وجممل عقيدة اإلمام الطربي 
تبحر يف املذاهب الفقهية مذهبه الفقهي ، فكان على املذهب الشافعي يف بداية أمره، مث 

فصار له . )4(يف الفقه املقارن، إىل أن بلغ مرتبة اجملتهد املطلق األخرى حىت صار إماماً 

                                        
   270:ص 14:سري أعالم النبالء ج) 1(
  .100:ص 5:لسان امليزان ج) 2(
   100:ص 5:لسان امليزان ج) 3(
  ) .  18/53( معجم األدباء : انظر ) 4(
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أبو  كما قال ابن األثرييف ترمجة، وتبعه أناس ،)1(" اجلريري " مذهب مستقل ، يعرف بـ 
ىل حممد بن جرير الفرج املعاىف بن زكريا املعروف بابن طراز اجلريري بفتح اجليم منسوب إ

  )2(. الطربي ألنه كان يتفقه على مذهبه
  :مؤلفاته  - 7

وكان من أفراد الدهر علما ، وذكاء  ": ه ـأثىن اإلمام الذهيب على الطربي ، فوصفه بقول
ومن نظر يف مؤلفات الطربي ، ليعجب . )3( "قل أن ترى العيون مثله . ، وكثرة تصانيف 

ا ، وتنوعها ، ونفاسته   .ا من كثر
  : )4(وفيما يلي بعض مؤلفاته

سيأيت احلديث . )5(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، املعروف بتفسري الطربي  - 1
  .عنه بالتفصيل يف املبحث التايل

تاريخ األمم وامللوك أو تاريخ الرسل واألنبياء وامللوك واخللفاء ، املعروف بتاريخ  - 2
  .)6(الطربي 
  .)7(كتاب ذيل املذيَّل   - 3

                                        
  ) .  162ص ( اإلمام الطربي للزحيلي ) 1(
   15:ص 8:الكامل يف التاريخ ج) 2(
  ) .  14/267( سري أعالم النبالء ) 3(
، )  51 -  3/46( ، وتاريخ األدب العريب )  94 -  18/42( معجم األدباء : ملزيد من التفصيل ، ينظر ) 4(

، واإلمام الطربي للدكتور حممد )  98 -  89ص ( ، والطربي للحويف )  3/121( وطبقات الشافعية الكربى 
 -  94ص (عبد العزيز الشبل  ، وأبو جعفر حممد بن جرير الطربي للشيخ علي بن)  53 -  50ص ( الزحيلي 
الرسالة يف أصول "كتابا ، وزاد عليه الدكتور الزحيلي بكتاب واحد ، وهو  28ذكر احلويف يف كتابه ) .  120
كتابا ، ببيان مفّصل لكل كتاب ، من حيث امسه، وحمتواه ،   37وأما الشيخ علي الشبل فقد ذكر " . الفقه 

  .وقد أجاد وأفاد . ونسخه ، وطبعاته 
 27: ، وصل التحقيق إىل اآلية - رمحهما اهللا  - طبع عدة طبعات ، منها بتحقيق األستاذين حممود وأمحد شاكر ) 5(

  . وبقية التفسري مل يتم حتقيقه . من سورة إبراهيم 
  . طبع عدة طبعات ، أحسنها طبعة دار املعارف ، بتحقيق األستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم ) 6(
، وأحلق يف آخر تارخيه ، بتحقيق األستاذ حممد أبو الفضل " املنتخب من كتاب ذيل املذيل " سم طبع منه جزء با) 7(

  .إبراهيم 
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اختالف علماء األمصار يف أحكام شرائع اإلسالم ، املعروف باختالف  - 4
  .)1(الفقهاء  
  .لطيف القول يف أحكام شرائع اإلسالم - 5
  .اخلفيف يف أحكام شرائع اإلسالم ، وهو خمتصر للكتاب السابق - 6
  .بسيط القول يف أحكام شرائع اإلسالم - 7
تويف الطربي قبل . )2( من األخبار ذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا - 8
  .متامه  
  .آداب القضاة - 9

أدب النفوس اجليدة واألخالق النفيسة أو أدب النفس الشريفة واألخالق  - 10
  .تويف الطربي قبل أن يتّمه. احلميدة  

  .ومل يتّمه. كتاب املسند اجملّرد  - 11
  .الرد على ذي األسفار - 12
  .)3( كتاب القراءات وتنزيل القرآن  - 13
  .)4(صريح السنة أو شرح السنة  - 14
البصري " التبصري يف معامل الدين أو تبصري أوىل النهى ومعامل اهلدى ، وقد ّمسي بـ  - 15

  . )5(" يف معامل الدين 
  .فضائل علي بن أيب طالب  - 16
  .ومل يتّمه الطربي . فضائل أيب بكر وعمر  - 17

                                        
 1320فردريك كرين ، وهو مستشرق أملاين ، وطبع مبصر مبطبعة املوسوعات سنة . طبع منه جزء ، بتحقيق د ) 1(

  .هـ 
  .،  ’ - طبع ما ُوجد منه بتحقيق األستاذ حممود شاكر ) 2(
  . يوجد منه نسخة خطية باألزهر ) 3(
كما طبعه معلقا على أجزاء منه الشيخ . هـ ، مث طبع مبصر  1321طبع اجلزء األخري من الكتاب يف اهلند سنة ) 4(

 95ص(الطربي للحويف : انظر . هـ ، وحققها أخريا بدر بن يوسف املعتوق  1391عبد اهللا بن محيد مبكة سنة 
  ) .  110 -  109ص ( جرير الطربي للشيخ علي الشبل ، وأبو جعفر حممد بن ) 

البصري يف معامل " ويرى احملقق أن تسمية الكتاب بـ . طبع الكتاب بتحقيق الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل ) 5(
  . ، تصحيف ظاهر " الدين 
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  .ومل يتّمه أيضا . فضائل العباس  - 18
  .خمتصر مناسك احلج  - 19
  .خمتصر الفرائض  - 20
  .العدد والتنزيل  - 21

علي بن ( وقد فصل القول يف وصف خمطوطات ومطبوعات كتب اإلمام الطربي الشيخ 
) صفحة 132( يف الرتمجة اليت مجعها للطربي يف  –حفظه اهللا تعاىل - ) عبد العزيز الشبل 

( يف ) دار الوطن ( والصادرة عن  »ؤرخني الطربي إمام املفسرين واحملدثني وامل «واليت مساها 
 .. »التبصري يف معامل الدين  «ويف تقدميه لكتاب الطربي ) هـ  1417سنة ) ( الرياض 
  :وفاته - 8

بذل أكثر . ، وعمره ست ومثانون سنة )1(هـ  310تويف اإلمام الطربي يف بغداد سنة 
سائر املسلمني خري ما جيزي به عباده املؤمنني عمره خلدمة الدين والعلم ، فجزاه اهللا عنا وعن 

  .الصاحلني ، ورمحه رمحة واسعة ، وأدخله فسيح جناته 
  :بن األعرايب بقوله)2(ورثاه كثري من معاصريه منهم أبو سعيد
 حــــــــــــــــــــــدث مفظــــــــــــــــــــــع وخطــــــــــــــــــــــب جليــــــــــــــــــــــل  دق عـــــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــطبار الصـــــــــــــــــــــبور
ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــن جري ـــــــــــــــــــــاعي حممـــــــــــــــــــــد ب عي العلـــــــــــــــــــــوم أمجـــــــــــــــــــــع ملـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــام نـــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــام ن
 فهـــــــــــــــــــــــــــــوت أجنـــــــــــــــــــــــــــــم هلـــــــــــــــــــــــــــــا زاهـــــــــــــــــــــــــــــوايت  مؤذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــات رســـــــــــــــــــــــــــــــــــومها بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدثور
ـــــــــــــــــــــــق هشـــــــــــــــــــــــيماً   مث عـــــــــــــــــــــــــــــــــادت ســـــــــــــــــــــــــــــــــهوهلا كـــــــــــــــــــــــــــــــــالوعور  وغـــــــــــــــــــــــدا روضـــــــــــــــــــــــها األني
 يــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــر مضــــــــــــــــــــيت محيــــــــــــــــــــداً   غـــــــــــــــــــــــــــــــــري وان يف اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــد والتشـــــــــــــــــــــــــــــــــمري
 بـــــــــــــــــــني أجـــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــى اجتهـــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــوفر  موفــــــــــــــــــور وســــــــــــــــــعي إىل التقــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــكور
ـــــــــــــــــــــــــــدىمســـــــــــــــــــــــــــ  جنــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــدن يف غبطــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــرور ـــــــــــــــــــــــــــود ل ـــــــــــــــــــــــــــه اخلل  تحقاً ب

  :بقصيدة منها )3(ورثاه ابن دريد 
 لـــــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــــتطيع ألمـــــــــــــــــــــــر اهللا تعقيبـــــــــــــــــــــــاً   فاســــــــــــــتنجد الصــــــــــــــرب أو فاستشــــــــــــــعر احلوبــــــــــــــا

                                        
  ) .  3/126( ، وطبقات الشافعية الكربى )  2/166( تاريخ بغداد ) 1(
د بن حممد بن زياد بن بشر بن درهم ابن األعرايب مؤرخ من علماء احلديث من أهل البصرة له  هو ابن سعيد أمح )2(

  .هـ340ت  244ولد سنة  – 1/199انظر األعالم .. كتاب اإلخالص 
هو حممد بن احلسن بن دريد األزدي من أزد عمان من قحطان أبو بكر من أئمة اللغة واألدب صاحب املقصورة  )3(

  .6/309هـ انظر األعالم للزركلي 21 – 223سنة الدريدية ولد 
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ــــــــــــــــف التســــــــــــــــليم وارض مبــــــــــــــــا  قضــــــــــــــــــــى املهـــــــــــــــــــــيمن مكروهـــــــــــــــــــــاً وحمبوبـــــــــــــــــــــا  وافــــــــــــــــزع إىل كن
 عفــــــــــــــــر والعلــــــــــــــــم فاصــــــــــــــــطحباأودى أبــــــــــــــــو ج  أعظـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــاحبا إذاك مصـــــــــــــــــحوبا
 إن املنيـــــــــــــــــــــــــة مل تتلـــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــــــــالً   بــــــــــــــــل أتلفــــــــــــــــت علمــــــــــــــــاً للــــــــــــــــدين منصــــــــــــــــوبا

  
عدة  له .أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي الرافضي هناك من امسه  :تنبيه مهم 

وقال هو من . ، منها كتاب الرواة عن أهل البيت ، رماه بالرفض عبد العزيز الكتاين  كتب
ه كتاب الرواة عن أهل البيت وكتاب ـنف كتبا كثرية يف ضاللتهم لهو من الروافض ص
  )1( .املسرتشد يف اإلمامة

אAאא@אW 
قدم الطربي لتفسريه مبقدمة تعترب منهجا ملن أراد تفسري الكتاب العزيز فيقول معرفاً 

كتاباً،   - إن شاء الّله ذلك  - فيه من معانيه، منشئون  ن يف شرح تأويله، وبيان ماحن :مبنهجه
مستوعباً لكل ما بالناس إليه احلاجة من علمه جامعاً، ومن سائر الكتب غريه يف ذلك كافياً، 
وخمربون يف كل ذلك، مبا انتهى إلينا من اتفاق احلجة فيما اتفقت عليه األمة، واختالفها فيما 

مذهب من مذاهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك، اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل 
  .)2(بأوجز ما أمكن من اإلجياز يف ذلك، وأخصر ما أمكن من االختصار فيه

يذكر اآلية أو اآليات من : قال احلليب يف مقدمة التفسريوهو تفسري ذو منهج خاص
من سلف األمة يف  القرآن، مث يـُْعِقبها بذكر أشهر األقوال اليت أُثرت عن الصحابة والتابعني

مث يورد بعد ذلك روايات أخرى متفاوتة الدرجة يف الثقة والقّوة، يف اآلية كلها، أو . تفسريها
مث يعّقب على كل ذلك . بعض أجزائها، بناء على خالف يف القراءة أو اختالف يف التأويل
تقل إىل آية أخرى، مث ين. بالرتجيح بني الروايات، واختيار َأوالها بالتقدمة، وأحقها باإليثار

  .عارضاً، مث ناقداً، مث مرّجحاً : فينهج نفس النّـْهج
وهو إذ ينقد أو يرّجح، يرّد النقد أو الرتجيح اىل مقاييس تارخيه، من حال رجال السّند 

ا الكتاب، ـمن االحتكام إىل اللغة اليت ن: يف القوة والضعف، أو إىل مقاييس علمية وفنية زل 

                                        
وهو يف رجال الشيعة للمطهر املقدسي  8:ص 1:نوابغ الرواة يف رابعة املئات جو  14/282سري أعالم النبالء ) 1(

  ؟)العامي(وصف ابن جرير الرافضي بانه غري ابن جرير 
  .مقدمة التفسري )2(
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ها، ومن نقد القراءة وتوثيقها أو تضعيفها، ومن رجوع إىل ما تقّرر بني نصوصها وأقول شعرائ
ا  العلماء من أصول العقائد أو أصول األحكام، أو غريمها من ضروب املعارف اليت أحاط 

  .ابن جرير، ومجع مادة مل جتتمع لكثري غريه من كبار علماء عصره
رضي اهللا لتابعني، كابن عبَّاس وقد نقل ابن جرير روايات عن أشهر مفسري الصحابة وا

من مخسة طرق، وعن سعيد بن جبري من طريقني، وعن جماهد من ثالثة طرق أو  عنهما 
أكثر يف بعض املواضع، وعن قتادة بن دعامة من ثالثة طرق، وعن احلسن البصري من ثالثة 

ه بن طرق، وعن ِعكرمة من ثالثة طرق، وعن الضحاك بن مزاحم من طريقني، وعن عبد اللّ 
وذكر من التفاسري تفسري عبد الرمحن بن زيد بن مسلم، وتفسري . من طريق واحد_ مسعود 

ابن ُجرجيج، وتفسري مقاتل بن حيان، ومل يتعّرض لتفسري غري موثوق به، فانه مل يدخل يف  
كتابه شيئا من كتاب حممد بن السائب الكليب، وال مقاتل بن سليمان، وال حممد بن عمر 

  .م عنده أِظنَّاءالواقدي، أل
وقد ذاعت شهرة تفسري ابن جرير يف اآلفاق اإلسالمية، وأصبح مضرب املثل يف غزارة 

  :املادة، واستقامة املنهج
: قال السيوطي يف اإلتقان بعد أن ساق أمساء مجاعة من املفسرين باملأثور قبل الطربي

  ).وبعدهم ابن جرير الطربي، وكتابه أجّل التفاسري وأعظمها(
تفسري : فأي التفاسري ترشد إليه، وتأمر الناظر أن يعول عليه ؟ قلت: فإن قلت: مث قال
قال . جعفر بن جرير الطربي، الذي أمجع العلماء املعتربون على أنه مل يؤلف مثله اإلمام أيب

ذيبه   )1(.كتاب ابن جرير يف التفسري مل يصنف أحد مثله: النووي يف 
فسرين، ومل يتقيدوا باملنقول عن الصحابة والتابعني، ومتيز مث اختلف بعد ذلك مناهج امل 

كل تفسري منها بطاَبع خاّص غلب على صاحبه، فمنها ما ُعِىنَ ببيان العقائد، ومنها ما 
اختّص باألحكام الفقهية، ومنها ما بالغ يف شرح قصص القرآن، ومنها ما التزم بيان 

عجاز، ومنها ما مجع أطرافا من كل ذلك، ومن اخلصائص األسلوبية والبالغية املرتبطة باإل
  .اخل...اللغة والنحو واإلعراب 

                                        
  ).160(/ 2االتقان )1(
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وال يزال الناس حىت يومنا هذا يرومون تفسري الكتاب العزيز، وال يكاد خيلو تفسري مما 
  .األّول من القرن العشرين من معىن جديد، أو مذهب مستطرف النصفألف يف 

אאW 
الباطل من بني يديه  هـ كتبه إىل العباد بكتابه املعجز الذي ال يأتي اهللا ـ تبارك وتعاىلختم 

وال من خلفه، فكان فيه الوعظ والقصة والتوجيه والرتغيب والرتهيب وحكاية األمم السابقة 
ايته وخرب اآلخرة، فما فرط الرمحن يف وبداية   .القرآن من شيء خللق و
אא{:قال تعاىل 

אZ38{ ] 6/38سورة األنعام[  
  .وكان لألديان السابقة واألنبياء وأتباعهم نصيب من الكتاب العزيز

ريهم بل يصعب أن متر جبزء واملالحظ أن بين إسرائيل كان هلم نصيب كبري نسبة إىل غ
م ذكروا يف حنو مخسمائة موضع، فكان  ليس فيه ذكرهم، ومن اإلحصاآت يف هذا الشأن أ
ُمخس القرآن حديثًا عنهم فيما يقرب من ستة أجزاء، وكان حديث القرآن عن اليهود؛ مذكراً 

إسرائيل نيب  هلم بنعم اهللا ،عليهم من بداية دخوهلم ملصر، يف تفضيل ليوسف وإخوته أبناء
، إىل تصوير حلاهلم مع فرعون وقومه وما حصل هلم فيه من عليهم السالم اهللا يعقوب 

اضطهاد وقتل، مث منة هللا عليهم بإرسال موسى ودفاعه عنهم وتعليمهم الدين احلق وتفضيل 
م   .اهللا هلم على عاملي زما

هربًا من بطش ببين إسرائيل من مصر  عليهما السالم مث خرج موسى ومعه هارون 
م وإغراق فرعون ومن  فرعون، وفصل القرآن ذلك يف عدة سور من سور القرآن، انتهت بنجا

  .معه
م للعجل، مث  مث بني اهللا عنادهم، وما حصل منهم يف سيناء، ولقاء موسى بربه، وعباد

م إىل األرض املقدسة، وقص اهللا علينا يف القرآن أخ بار بعد حكم اهللا عليهم بالتيه، مث ذها
أنبيائهم، وسريهم مع أقوامهم، وما حصل من قتل وتكذيب، وأبان القرآن ونوّع يف موقفهم 

امهم بالعظائمعليه السالم من آخر أنبيائهم وهو عيسى بن مرمي    .،وقوهلم فيه وأمه وا
وقص علينا بعض أخبار آحادهم، وما فيها من العرب؛ كأصحاب اجلنة وأهل القرية، وما 

  .روت وماروت، وغريها مما هو داخل يف احلديث عنهميف قصة ها
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م م اليت ميز من قسوة القلب، : ويف أثناء ذلك كان حديث القرآن منبهًا على صفا
  .والكذب، واحلسد وأكل الربا، ونقض العهد وحتريف الكتاب، وقتل الرسل

م مع الكف ار، أو بعد وكان احلديث عن موقفهم من بعثة سيد اخللق قبل اهلجرة، وتعاو
م للكافرين، ونقضهم للعهود،  م، ومواال اهلجرة ووالدة النفاق بني أظهرهم ويف أحضا

  .، بل وحماولة قتلهصلى اهللا عليه وسلم والصد عن الدعوة اجلديدة، وتشويه سرية الرسول 
هلم، والقتال معهم، وأحكامه اليت  صلى اهللا عليه وسلم وحتدث عن غزوات الرسول 

  .ل كثري منهم وإجالء بقيتهمانتهت بقت
وكان خرب أصدق القائلني منصفاً ملن آمن منهم، مثنياً عليهم وحمذراً يف الوقت نفسه من 

م وااللتقاء معهم   . مواال
األعراف، يونس، اإلسراء، طه، : وجاء احلديث عن اليهود يف السور املكية التالية

  .الشعراء، القصص، غافر، الدخان
البقرة، وآل عمران، واملائدة، واجملادلة، واحلشر، : سور املدنية التاليةوأطال عنهم يف ال

  .والصف، واجلمعة
  



  
25  

  
אאאאאW 

ال ختلو كتب التفاسري غالبًا من آثار مصدرها أهل الكتاب، وخاصة الرواية يف عهد 
الضابط فيما يروى عنهم  - رمحه اهللا –متأخري التابعني، وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ا على ثالثة : - بعد أن ذكر أن األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد ال لالعتقاد: فقال فإ
  :أقسام

  .ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذلك صحيح: أحدها - 1
  .ما علمنا كذبه مبا عندنا مما خيالفه: والثاين - 2
نه، ال من هذا القبيل، وال من هذا القبيل، فال نؤمن ما هو مسكوت ع: والثالث - 3

به وال نكذبه، وجتوز حكايته ملا تقدم، وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديين، وهلذا 
  .خيتلف علماء أهل الكتاب يف مثل هذا كثرياً، ويأيت عن املفسرين خالف بسبب ذلك

م، وعصا موسى كما يذكرون يف مثل هذا أمساء أصحاب الكهف، و  لون كلبهم، وعد
من أي الشجر كانت؟ وأمساء الطيور اليت أحياها اهللا إلبراهيم، وتعيني البعض الذي ضرب به 
مه اهللا يف  القتيل من البقرة، ونوع الشجرة اليت كلم اهللا منها موسى، إىل غري ذلك مما أ

وال دينهم، ولكن نقل اخلالف  القرآن، مما ال فائدة يف تعيينه تعود على املكلفني يف دنياهم
א{: عنهم يف ذلك جائز، كما قال تعاىل


אאא{ ] 18/22سورة الكهف[  

فقد اشتملت هذه اآلية الكرمية على األدب يف هذا املقام، وتعليم ما ينبغي يف مثل هذا، 
فإنه تعاىل أخرب عنهم بثالثة أقوال، ضعف القولني األولني، وسكت عن الثالث، فدل على 

م ال : صحته طائل حتته، إذ لو كان باطًال لرده كما ردمها، مث أرشد إىل أن االطالع على عد
فإنه ما يعلم بذلك إال قليل من الناس ممن أطلعه } {: فيقال يف مثل هذا

أي ال جتهد نفسك فيما ال طائل حتته، } אא{: اهللا عليه؛ فلهذا قال
م ال يعلمون من ذلك إال رجم الغي   .بوال تسأهلم عن ذلك، فإ

أن تستوعب األقوال يف ذلك املقام، وأن ينبه : فهذا أحسن ما يكون يف حكاية اخلالف
زاع واخلالف ـعلى الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة اخلالف ومثرته؛ لئال يطول الن
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فيما ال فائدة حتته، فيشتغل به عن األهم، فأما من حكى خالفًا يف مسألة، ومل يستوعب 
فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب يف الذي تركه، أو حيكي اخلالف ويطلقه، أقوال الناس 

وال ينبه على الصحيح من األقوال فهو ناقص أيضاً، فإن صحح غري الصحيح عامدًا فقد 
تعمد الكذب، أو جاهًال فقد أخطأ، كذلك من نصب اخلالف فيما ال فائدة حتته، أو 

ها إىل قول أو قولني معًا فقد ضيع الزمان، وتكثر مبا حكى أقواًال متعددة لفظًا ويرجع حاصل
  .)1(ليس بصحيح، فهو كالبس ثويب زور، واهللا املوفق للصواب

  :بقوله ةبقاء الروايات اإلسرائيلي - رمحه اهللا –ويعلل العالمة السعدي 
ا أقوال ال يعر  غريها تنقل هذه األقوال عن بين  فوهذه التفاسري اليت توجد وتشتهر 

ئيل جمردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاين الصحيحة تطبيقها على األقوال مث ال تزال إسرا
ا احلق فيق الردية يف التفاسري  لمن األقوا عتتناقل وينقلها املتأخر مسلمًا للمتقدم حىت يظن أ

  )2(.ما يقع
אאאW 

عناية فائقة ، وقد التزم وهي بأمر اإلسناد  -  رمحه اهللا  - الطربي  معلوم عناية اإلمام
والذي يتأمل يف هذا التفسري العظيم . بذكر األسانيد يف مجيع األقوال اليت أوردها يف تفسريه 

ألف رواية مسندة يف تفسريه ؛ ما  أكثر من مثانية وثالثنيجيد هذا اإلمام اجلليل قد ذكر حنو 
  .)3(بني حديث وأثر
شاكر سبب ذكر الطربي لإلسرائيليات ، وهو أنه ما قصد حممود  العالمة وقد علل

بذكرها إال حتقيق معىن لفظ ، أو بيان سياق عبارة ، فهو مل يسقها لتكون مهيمنة على 
ا كان يقوم مقام . تفسري آي التنـزيل الكرمي ، بل يسوقها للغرض السابق  وأن استدالله 

  .)4(االستدالل بالشعر القدمي 

                                        
  ).368 – 13/366(جمموع الفتاوى  )1(
  2/246تيسري الكرمي الرمحن )2(
، بلغ عدد الروايات يف هذا التفسري  - هـ  1412الطبعة األوىل ،  - حسب ترقيم طبعة دار الكتب العلمية  )3(

   .رواية  38397بكامله 
  . حاشية  - )  454 -  1/453( جامع البيان : ينظر  )4(
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ربي بعض اإلسرائيليات عن عدد الذين خرجوا من ديارهم حذر املوت ، أورد اإلمام الط
سورة [} אאא{: وذلك عند قوله تعاىل 

) ألف ( ، هل هي مبعىن مجاع ) ألوف ( وقصد الطربي بإيرادها بيان معىن  ]2/243البقرة 
   )1() .مؤتلفون ( ، أو مبعىن 

وعلى ما سبق بيانه فإن استدالل الطربي باإلسرائيليات لبيان معىن لفظ أو عبارة يعترب 
ولكن هذا ليس يف  . لى ذكر بعض اإلسرائيليات يف تفسريهمن أحد األسباب اليت محلته ع

واألمثلة . كل ما أورده من اإلسرائيليات ، ألن الكثري منها ال صلة هلا باالستدالل اللغوي
وعلى سبيل املثال ، ما ذكره الطربي من اإلسرائيليات . ، يصعب حصرهاعلى هذا كثرية جداً 

  .)2(سرائيل يف بيان املراد بالذين سّلطوا على بين إ
  :نقده لبعض األسانيد من ذلك - أحياناً - يبني  رمحه اهللا والطربي 

حدثنا أسباط ، عن السدي يف خرب ذكره عن : حدثنا موسى بن هارون ، قال : قوله
، وعن _ ، وعن مرة عن ابن مسعودرضي اهللا عنهما  أيب مالك عن أيب صاحل عن ابن عباس

 -  فإن كان ذلك صحيحاً (  :مث قال: ....  وسلم  صلى اهللا عليهأناس من أصحاب النيب 
يف تفسريه  ملتكررونقده هذا اإلسناد ا.)3(...)  إذ كنت بإسناده مرتاباً  ولست أعلمه صحيحاً 
  .يكفينا مؤنة احلكم عليه

, وأحيانًا تكون صيغة األداء من الصيغ التعارف على ضعفها عند أهل الصناعة احلديثية
وأما نقده للمنت فواضح،  رمحه اهللا فالن، وهذا كثري يف تفسريه كحدثت عن فالن وروي عن 

  .وفيه نفس العامل الرباين الذي جعل مقياسة الوحيني
اخلوض يف تفاصيل األمور اليت مل يبينها القرآن من على عدم الفائدة  كتنبيهه كثريًا على

ه ـقول: مثاله. ياتالكرمي وال األحاديث الصحيحة ، وكثري من هذه التفاصيل من اإلسرائيل
، فقد ذكر الطربي الروايات الواردة  ]2/35سورة البقرة [} א{: تعاىل 

اهل مل يضره يف تعيني نوع الشجرة ، وبني أنه إذا علم مل ينفع العاَمل به علُمه ، وإن جهله ج

                                        
  ) .  276 -  5/266( جامع البيان : انظر  )1(
  ) .  44 -  15/21( جامع البيان : انظر  )2(
  ) .  354،  348 -  1/347( جامع البيان : ينظر  )3(
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א{: ه تعاىل ـوكذلك عند قول. )1(جهله به  א  א 
     Z73{ )2( فقد عّقب الطربي على اإلسرائيليات الواردة يف ،

وال يضر اجلهل بأي ذلك ضربوا القتيل ، وال ينفع ": من البقرة ، بقوله " البعض" تعيني 
  )3(." العلم به

ا، كما ذكر شيئًا من  بقي أن يقال أن اإلمام الطربي ذكر األسانيد وخرج من عهد
فما يكن يف كتايب هذا من خٍرب ذكرناه عن بعض املاضني ممّا يستنكره ( :ذلك يف تارخيه فقال

أجل أنّه مل يعرْف لـه وجهًا يف الصِّّحة، وال معًىن يف احلقيقة،  قارئه، أو َيْسَتْشِنُعُه سامعه، من
فْليـُْعَلم أنّه مل يـُْؤَت يف ذلك ِمن ِقَبلنا، وإّمنا ُأِيتَ ِمن ِقَبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إّمنا أّدينا ذلك 

  .)4()على حنو ما أُدَِّي إلينا
تزم يف تفسريه ذكر الروايات مث إن ابن جرير وإن ال" :حممد حسني الذهيب قال األستاذ

بأسانيدها ، إال أنه يف األعم األغلب ال يتعقب األسانيد بتصحيح وال تضعيف ، ألنه كان 
أن من أسند لك فقد محلك البحث عن رجال  - كما هو مقّرر يف أصول احلديث   - يرى 

  )5( "...السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو اجلرح ، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة 
أكثر احملدِّثني يف األعصار املاضية من سنة : " - ترمجة الّطرباّين  - قال ابن حجر يف 

م برئوا من عهدته ّ   )6( "مائتني وهلّم جرّا، إذا ساقوا احلديث بإسناده، اعتقدوا أ
  

                                        
  ) .  521 -  1/520( جامع البيان : انظر  )1(
   73: سورة البقرة  )2(
  ) .  2/231( جامع البيان : انظر  )3(
   13:ص 1:مقدمة تاريخ األمم وامللوك للطربي) 4(
  ) .  1/212( التفسري واملفسرون  )5(
   3/74لسان امليزان ) 6(
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  اآلثار الواردة في حقيقة اليھود : الفصل األول
  .اآلثار الواردة في تسميتهم: املبحث األول

  :اآلثــــار: أوال
  تسميتهم بني إسرائيل :املطلب األول

{: قولـه تعاىل   א   א  אא א
Z40 {] 2/40سورة البقرة[  

 ،حدثنا ابن محيد حدثنا جرير عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن عمري موىل ابن عباس -666- 1
  )1(  .إن إسرائيل كقولك عبد اهللا: رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس

: إيل: عمش عن املنهال عن عبد اهللا بن احلارث قالحدثنا جرير عن األ: حدثنا ابن محيد قال -667- 2
  )2( .اهللا بالعربانية

حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو : حدثنا به ابن محيد قال -668- 3
א{: قوله رضي اهللا عنهما عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  אא א  

אZ40 {يا أهل الكتاب لألحبار من : قال
  )3(. يهود

  :تسميتهم باليهود: املطلب الثاني

  ]7/156 األعرافسورة [ }{: قوله تعاىل
إمنا مسيت اليهود من : حدثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 914- 4

م قالوا    ){ ) 4{: أجل أ
إمنا مسيت اليهود : قال ثنا أيب عن شريك عن جابر عن عبد اهللا بن حيىي عن علي: قال - 11802- 5

م قا   ) {)5{لوا أل
: رضي اهللا عنهما  ثين معاوية عن علي عن ابن عباس: ثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثين املثين قال- 6

                                        
ذيب : إسناده ضعيف لضعف ابن محيد انظر)  153/  1( تفسري الدر املنثور  -)  248/  1( تفسري الطربي  )1(

  .2/96والتقريب  25/97الكمال 
  .إسناده ضعيف )8/165(فتح الباري  -)  182/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  248/  1( تفسري الطربي  )2(
  .إسناده ضعيف ) 95/  1( تفسري ابن أيب حامت  )3(
تفسري  - )  182/  1( تفسري الدر املنثور  - )  79/  9( تفسري الطربي  - )  318/  1( تفسري الطربي ) 4(

  .)  251/  2( ابن كثري 
تفسري ابن   -)  182/  1( تفسري الدر املنثور  -)  79/  9( تفسري الطربي  -)  318/  1( تفسري الطربي  )5(

  ) 251/  2( كثري 
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}{ 1( .تبنا إليك: يعين(  
 .إنا تبنا إليك: قال }{: مسعت رجال يسأل سعيدا: ثنا عمرو قال: حدثنا ابن الربقي قال- 7
)2(  

  :تسميتهم أهل الكتاب: املطلب الثالث

{: قولـه  אא אאא 
Z40{ ] 2/40سورة البقرة[ 

سلمة عن ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو  دثناح: به ابن محيد قال دثناح - 668- 8
א{: قوله رضي اهللا عنهما اس عن سعيد بن جبري عن ابن عب אא א  

אZ40{ لألحبار من  هل الكتابأيا : قال
  )3(. هودي

ثنا يونس : وحدثنا أبو كريب قال.  ابن إسحاقحدثين: ثنا سلمة قال: ابن محيد قال دثناح - 1481- 9
حدثين سعيد : حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال: ثنا حممد بن إسحاق قال: بن بكري قال

كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من : قال رضي اهللا عنهما بن جبري أو عكرمة عن ابن عباس 
وكانا جاهدين يف رد الناس عن  ،صلى اهللا عليه وسلم برسوله للعرب حسداً إذ خصهم اهللا  هوديأشد 

{: زل اهللا فيهماـاإلسالم مبا استطاعا، فأن     א   
אאאאאאא

אZ109{ ]4(. اآلية ]2/109بقرة سورة ال(  
صلى بلغنا أن نيب اهللا : ثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: القاسم قال دثناح - 10-5678

: عز وجل دعاهم إىل قول اهللا : أهل املدينة إىل ذلك فأبوا عليه فجاهدهم، قال هوديدعا  اهللا عليه وسلم 
}אאא {] 5(. اآلية..  ]3/64سورة آل عمران(  
صلى اهللا عليه أن نيب اهللا  ذكر لنا: ثنا سعيد عن قتادة قال: ثنا يزيد قال: بشر قال دثناح - 11-5689

. أهل املدينة إىل كلمة السواء، وهم الذين حاجوا يف إبراهيم وزعموا أنه مات يهودياً  هوديدعا  وسلم 

                                        
  ) 1695/  4( صحيح البخاري  -)  1577/  5( تفسري ابن أيب حامت  -)  78/  9( تفسري الطربي  )1(
  ) 571/  3( تفسري الدر املنثور  -)  1577/  5( تفسري ابن أيب حامت  -)  78/  9( تفسري الطربي  )2(
  عيفإسناده ض ) 95/  1( تفسري ابن أيب حامت  )3(
  .إسناده ضعيف )1/260(تفسري الدر املنثور  -) 1/204(تفسري ابن أيب حامت  -) 1/488(تفسري الطربي  )4(
  ) 234/  2( تفسري الدر املنثور  -)  669/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  302/  3( تفسري الطربي  )5(
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م اهللا  אאאא{: ونفاهم منه فقال عز وجل فأكذ
אZ65{ ] 1( ]3/65سورة آل عمران(  

ثين حممد بن حممد عن عكرمة أو : ثنا سلمة عن حممد بن إسحاق قال: ابن محيد قال دثناح -12-6044
ملا أسلم عبد اهللا بن سالم وثعلبة بن سعية وأسيد : قال رضي اهللا عنهما عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

: منحوا فيه قالتمعهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم و  هوديبن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من 
ما آمن مبحمد وال تبعه إال أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، : وأهل الكفر منهم هوديأحبار 

אאא{: يف ذلك من قوهلم عز وجل زل اهللا ـوذهبوا إىل غريه فأن
א {] إىل قوله ]3/113سورة آل عمران :}אZ114{ )2(  

ا الثوري عن أيب اجلحاف عن أخربن: أخربنا عبد الرزاق قال: احلسن بن حيىي قال دثناح - 13-6633
אא{: سأل احلجاج بن يوسف جلساءه عن هذه اآلية: مسلم البطني قال  א 

   אא  א     א   Z
187{ ] هل أوإذ أخذ اهللا ميثاق : فقام رجل إىل سعيد بن جبري فسأله فقال ]3/187سورة آل عمران
  )3(. وال يكتمونه فنبذوه صلى اهللا عليه وسلم حممد  " ليبيننه للناس" هودي الكتاب

 آل ثين حممد بن إسحاق عن يزيد بن رومان موىل: ثنا سلمة قال: ابن محيد قال دثناح -21623 -14
م عن عبيد اهللا بن كعب بن مالك وعن الزهري وعن عاصم بن عمر  الزبري عن عروة بن الزبري وعمن ال أ
بن قتادة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وعن حممد بن كعب القرظي وعن غريهم من 

 احلقيق النضري، وحيي بن سالم بن أيب: أنه كان من حديث اخلندق أن نفرًا من اليهود منهم: علمائنا
أخطب النضري، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق النضري، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي، يف نفر 

خرجوا  صلى اهللا عليه وسلم من بين النضري ونفر من بين وائل وهم الذين حزبوا األحزاب على رسول اهللا 
إنا سنكون معكم : وقالوا صلى اهللا عليه وسلم ب رسول اهللا حىت قدموا مكة على قريش فدعوهم إىل حر 

األول والعلم مبا أصبحنا خنتلف فيه  هل الكتابأإنكم  هودييا معشر : فقال هلم قريش. عليه حىت نستأصله
  )4(. بل دينكم خري من دينه وأنتم أوىل باحلق منه: حنن وحممد أفديننا خري أم دينه؟ قالوا

                                        
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 234/  2( تفسري الدر املنثور  -)  305/  3( تفسري الطربي  )1(
 ) 296/  2( تفسري الدر املنثور  )453-1/452(حسنه يف التفسري الصحيح )  52/  4( تفسري الطربي  )2(

  .إسناده ضعيف
  ) 141/  1( تفسري عبد الرزاق  -)  203/  4( تفسري الطربي  )3(
  .إسناده ضعيف ) 129/  21( فسري الطربي  )4(
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  :تهم بالعبرانينيتسمي: املطلب الرابع

אאא{: قولـه تعاىل Z35 {] سورة يوسف
12/35[ 

א{: ثنا عمرو بن حممد عن أسباط عن السدي: حدثنا ابن وكيع قال - 15-14739
אאZ35 {إن هذا العبد العرباين قد فضحين يف : قالت املرأة لزوجها: قال

فإما أن تأذن يل فأخرج  ،لست أطيق أن أعتذر بعذرييعتذر إليهم وخيربهم أين راودته عن نفسه و  ،الناس
אאא{: فأعتذر وإما أن حتبسه كما حبستين فذلك قول اهللا تعاىل

{ )1(  
بد اهللا بن احلارث ثنا جرير عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن ع: حدثنا ابن محيد قال -  16-1346
  )2( .اهللا بالعربانية" إيل: "قال
ملا دخل يوسف : ثنا عمرو بن حممد عن أسباط عن السدي قال: حدثنا ابن وكيع قال - 17-14744

فسأاله ! هلم جنرب هذا العبد العرباين نرتاءى له: فقال أحد الفتيني لصاحبه. أنا أعرب األحالم: السجن قال
إين : تأكل الطري منه وقال اآلخر إين أراين أمحل فوق رأسي خبزاً : فقال اخلباز. من غري أن يكونا رأيا شيئاً 

  )3( . أراين أعصر مخراً 
أخربنا علي عن حيىي بن أيب كثري عن : ثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا حممد بن املثىن قال -18-21185

ا بالعربية ألهل . كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية: أيب سلمة عن أيب هريرة قال اإلسالم فيفسرو
ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنـزل إلينا ((: صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  فقال

  )4( .))ه مسلمونـوأنـزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن ل

                                        
  ) 503/  4( تفسري الدر املنثور  -)  213/  12( ي تفسري الطرب  )1(
  .إسناده ضعيف ) 165/  8( فتح الباري  -)  182/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  248/  1( تفسري الطربي  )2(
  ) 503/  4( تفسري الدر املنثور  -)  2143/  7( تفسري ابن أيب حامت  -)  214/  12( تفسري الطربي  )3(
تفسري  -)  469/  6( تفسري الدر املنثور  -)  3070/  9( تفسري ابن أيب حامت  -)  3/  21( لطربي تفسري ا )4(

  ) 417/  3( ابن كثري 
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  :الدراســــة

  :واختلف يف تسميتهم على أقوال صلى اهللا عليه وسلم اليهود هم أمة موسى 
{ه عز وجلـالتوبة وقول اهلود - 1  { ] أي تبنا  ]7/156سورة األعراف
   .رمحه اهللا  النووي، قاله إليك

وقال املربد يف  .وهوداً  هيادةهاد زفر  :يقال ،مال :وقال غريه هاد يف اللغة معناه - 2
ألن من تاب من شيء مال  ؛هاد :تابملنا إليك ويقال ملن  :أي }{: ه تعاىلـقول
   .عنه

  :مث اختلف فيما تابوا عنه
 ،تابوا من عبادة العجل :أيمن هادوا  اشتقاقاً  مسيت اليهود يهوداً  :قال الليثف - 1

   .فعلى هذا القول لزمهم هذا االسم يف ذلك الوقت
م مالوا عن دين اإلسالم ؛بذلك مسوا :وقال غريه - 2 عليه السالم وعن دين موسى  ،أل

  .أنبيائهمبعد  فعلى هذا إمنا مسوا يهوداً ، 
ومسوا  ،وقال ابن األعرايب يقال هاد إذا رجع من خري إىل شر ومن شر إىل خري - 3
  .بذلك لتخليطهم وكثرة انتقاهلم من مذاهبهم اليهود

م يتهودون أي يتحركون  قالأنه  يب عمرو بن العالءأوحكي عن  - 4 مسيت اليهود أل
  هدته أهيده هيداً  :يقال ،اهليد مبعىن احلركة منتهود تفعل ال :وعلى هذا ،قراءة التوراة عند

  .كأنك حتركه مث تصلحه
بالذال املعجمة عرب مث  عليهما السالم  بن يعقوب يهوذااليهود معرب  :وقيل - 5

  .نسب الواحد إليه
م ودخل يف دينهم ،اليهوديةهاد إذا دخل يف  :ويقال- 6 ود إذا تشبه  وهود إذا  ،و

  )1( .))يهودانه فأبواه((ومنه احلديث  ،دعي إىل اليهودية
  )2(."هائد تائب تبنا) هدنا( :وأما قوله ،هادوا صاروا يهوداً :" وقال البخاري

                                        
  357: ص 3: ج واللغات للنووي األمساء ذيب )1(
  1434: ص 3: البخاري ج صحيح )2(
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تاَب ورجع ِإلـى الـحق فهو : دًا و تـََهوَّدَهوْ  يـَُهودُ التـَّْوبَُة هاَد : اهلَْودُ " :ابن منظور وقال
وفـي  هاِئدُ ِإنـِّي امُرٌؤ ِمْن َمْدِحه : حاِئٍل وُحوٍل وبازٍِل وبـُْزٍل؛ قال َأعرابـي ِمْثلُ : وقوٌم ُهودٌ . هائدٌ 

. وِإبراهيم وسعيد بن جبـري وهو قول مـجاهدِإلـيك َأي تـُْبنا  }{: التنـزيل العزيز
تابوا ومسيت الـيهود اشتقاقًا من هاُدوا َأي  ،فـيه معىن رجعنا َألنعّداه بِإلـى : قال ابن سيده

  .وَأرادوا بالـيَـُهوِد الـيَـُهوِديـَِّني ولكنهم حذفوا ياء اِإلضافة
علـى الِفْطَرِة حتـى يكون أَبواه يـَُهوِّدانِه  يُوَلدُ كلُّ َمْوُلود ((: ـي الـحديثوف": قال سيبويه

ما؛ معناه  )1( .))َأو يـَُنصِّرانِه : و التـَّْهِويدُ . خالنه فـيهيعلـمانه دين الـيهودية والنصارى ويُدْ  َأ
   )2(. وهاَد و تـََهوَّد ِإذا صار يهوديَّا. اِإلنساُن يـَُهوِديَّاً  ُيَصيـَّرَ َأن 

رحمهم اهللا  وهذا الذي دلل له علماء اللغة هو الذي وردت به اآلثار عن السلف
: قال_  مسعود بن اهللا عبد بسنده إىل حامت أيب ابن أخرج, فإضافة الى اآلثار السابقة

 هدنا إنا عليه السالم  موسى باليهودية بكلمة اليهود تسمت أين من الناس أعلم حنن((
   )).اهللا أنصار كونوا عليه السالم  عيسى كلمة بالنصرانية من النصارى تسمت ومل ،إليك

، براهيم التيميإ، و وسعيد بن جبري ، وجماهدىب العاليةأ، و ىب الطفيلأ وقال أنه املروي عن
  )3(. ، وقتادة، والضحاكنسأ، والربيع بن ، وعطاء اخلراساين، وعكرمةوالنخعي

 اليهود تسمت أين من الناس أعلم حنن((: قال_  عودمس ابن عن الشيخ أبو وأخرج
 إنا موسى قاهلا بكلمة باليهودية اليهود تسمت بالنصرانية إمنا النصارى تسمت باليهودية ومل

 النصارى تسمت وإمنا ،اليهود فتسموا تعجبه كانت الكلمة هذه قالوا مات إليك فلما ناده
 فتسموا اهللا أنصار حنن: احلواريون قال اهللا؟ إىل يأنصار  من ىعيس قاهلا لكلمة بالنصرانية
  )4(.)) بالنصرانية

وهو االسم الذي يصفهم يهود اليف القرآن الكرمي مثان مرات بلفظة  اليهودوقد ورد ذكر 
  .وهو ما يطلق عليهم إىل اليوم صلى اهللا عليه وسلم به الرسول 

                                        
  وله عدة روايات 465:ص 1:البخاري جواه ر  )1(
  439: ص 3: العرب ج لسان )2(
  1577: الصفحة 5: تفسري ابن أيب حامت اجلزء )3(
  .182:ص 1:الدر املنثور جتفسري  )4(
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  :م ـــنشأته

كأمة ذات تاريخ وعقيدة إىل تلك الفرتة اليت أرسل اهللا تعاىل فيها   تعود بداية اليهود  
  .إليهم بالتوراة هلدايتهم وختليصهم من عبادة ماسواه -  عليه السالم  - نبيه موسى 

إثر استقرار أبناء يعقوب بن إسحق بن  واليهود هم تلك األمة اليت نشأت يف مصر  
 فقد عاشوا فيها حياة مستقرًة منذ عهد يوسف بن يعقوب .فيها عليهم السالم  إبراهيم

  .يف مصر وتناسلوا وصاروا الطبقة العاملة عند األقباطوتكاثروا  عليهما السالم 
فأحرقت دور  ,لت من حنو بيت املقدسكأن نارًا قد أقب,رأى يف منامه  مث إن فرعون  
 واحلذقة فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة ,ومل تضر بين إسرائيل ومجيع القبط ,مصر

 أهل مصر هذا غالم يولد من هؤالء يكون سبب هالك: وسأهلم عن ذلك فقالوا والسحرة
{ :اء، وهو قولـه تعاىلعلى يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النس   

    אא    {] سورة األعراف
7/141[.  

قتل  إسرائيل بسببشكا القبط إىل فرعون قلة بين "واستمر احلال على هذا إىل أن   
م  هم الذين يلون ماكان بنو  الصغار فيصريونبار مع قتل أن تتفاىن الك الذكور، وخشواولدا
  ."عاماً فرعون بقتل األبناء عاماً وأن يرتكوا  يعاجلون، فأمرإسرائيل 

عليه عام القتل ولد موسى  ويف عليه السالم هارون ويف عام املساحمة ولد   
{: عز وجل  نفسه يقول  بيت فرعونوأراد اهللا تعاىل ملوسى أن يعيش يف السالم 

אאא
אZ7א {] سورة القصص

28/7[ .  
. لعبادتهسرائيل يدعوهم وقد صدق اهللا وعده ألم موسى حينما بعثه إىل فرعون وبىن إ  

م من فرعون حيـث آمنـوا بـه وخرجـوا معـه من مصـر مصر مث  على إثـر االضطهاد الذي حلق 
{: مل يلبثوا أن ارتدوا إىل عبادة العجل يقول تعاىل א   א

א{ ]2/93 سورة البقرة[.  
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م فرض اهللا تعاىل عليهم التيه قال تعاىل م وعصيا {: وبسبب قسوة قلو
אאא{ ]5/26 سورة املائدة[. 

ومل يدخل األرض املقدسة ودخلها بنو إسرائيل بعد  عليه السالم ذه الفرتة توىف موسى  ويف ه
  .عليه السالم يوشع بن نون نيب اهللا ذلك بقيادة 

  
  األسماء التي اشتهروا بها

  :أُطلق على اليهود من خالل تارخيهم الطويل عدة أمساء مشهورة مثل  
  العربيني أو العربانيني  - 1
  .بنو إسرائيل: وأيضاً ورد يف القرآن الكرمي بعضاً من أمسائهم مثل - 2
  .وأهل الكتاب الذي يطلق عليهم باالشرتاك مع النصارى - 3
بنو صهيون أو أحباء صهيون : وأما يف العصر احلديث فقد ظهر هلم اسم آخر هو  - 4

  .ومنه الصهيونيون 
ولكنها يف النهاية تدل يف  ،ء معىن وسبب من أجله مسوا بهولكٍل من هذه األمسا   

  .- عليه السالم - األغلب على أتباع الدين الذي جاء به موسى
  :وتفصيلها كما يلي

 ً   :اليهــود: أوال

وقد ورد  - عليه السالم  - للداللة على أتباع موسى  املشهورة ويستخدمهو من األمساء 
اختلف يف اشتقاق هذه الكلمة  اليهود وقدرات بلفظة ذكره يف القرآن الكرمي حوايل مثان م

  :على رأيني 
ا نسبة إىل صفة الندم والتوبة وهو اهلود املذكور يف قول :األول  - 1 {: ه تعاىلـأ

 {وهي بذلك تكون نسبة إىل كلمة عربية.  
אא{: قال تعاىل )1( "أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك: "ومعىن هدنا  

أن يكون هوداً مبعىن يهودياً حذف منه الزائد  وأجاز الفراء: "يقول القرطيب} א
تاب : ودالتوبة هاد يهود هوداً و: "أن اهلود هو وعند ابن منظور )2( ".وأن يكون مجع هائد

                                        
  .2/334، جبن كثرياتفسري  )1(
  .2/74القرطيب،  )2(
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اليهود هادوا يهودون هودًا ومسيت اليهود اشتقاقاً : واهلود... ... ورجع إىل احلق فهو هائد 
: ويف احلديث: ه إىل ملة يهود قال سيبويهـحول: وهود الرجل... ... من هادوا أي تابوا 

ما يعلمانه : معناه )1())كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه(( أ
  )2( ".دين اليهودية والنصارى ويدخالنه فيه والتهويد أن يصري اإلنسان يهودياً 

السالم عليه وهو اإلبن الرابع ليعقوب  أنه نسبة إىل إسم يهوذا: أما الرأي الثاين  - 2
   )3( ".ويهوذا إسم عربي معناه محد"

وهو احلق كما صح يف والكثريون على أنه نسبة إىل اهلود وهو التوبة والرجوع إىل احلق 
لزمهم هذا االسم  وتاب وإمناأي رجع : هاد الرجل: "ذلك فيقول يذكر الشهرستاين. اآلثار

  ){" )4{ م عليه الساللقول موسى 
  ):اليهود(وقد وردت صيغ عديدة يف القرآن لكلمة 

  } אא{:وقد وردت عشر مرات مسبوقة دائماً باالسم املوصول: هادوا 
  .ووردت مرة واحدة يف معرض إقرارهم وتوبتهم وهم من اختارهم موسى للقاء اهللا: هدنا 
  .مرات وكلها يف البقرة وردت ثالث: هود 

 ً   : يونانالعبر: ثانيا

أو بين  ،حيث مل تكن لفظيت اليهود ،اليهود يف تارخيهم القدمي باسم العربيني عرف
نسبة  :أمهها حول أصل التسمية على أقوال واختلفت آراء الباحثني ،إسرائيل قد شاعتا بعد

وقد ظلت هذه التسمية أي : "أمحد سوسه: يقول الدكتور. إىل فعل العبور والتنقل العربيني
تسمية عربي وعرباين تطلق على اجلماعات من القبائل النازحة من البادية ومن جهة فلسطني 

باعتبارهم من  بالعربانيني يسمون اإلسرائيليني وعلى هذا األساس صار املصريون ،إىل مصر
  )5(".تلك اجلماعات البدوية

                                        
  1319يح البخاري ح صح )1(
  .156-15/155ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
  .1085قاموس الكتاب املقدس، ص  )3(
  .1/250امللل والنحل، ج )4(
 .505م، دار احلرية للطباعة، ص 1981محد سوسه، مفصل العرب واليهود يف التاريخ، الطبعة اخلامسة، أ.د )5(

م، دار 1980/ هـ1400رفقى زاهر، قصة األديان، دراسة تارخيية مقارنة، الطبعة األوىل، . دوفصل يف التسمية 
لطبعة إسرائيل ولفنسون، تاريخ اللغات السامية،ا و. 33املطبوعات الدولية، ص 
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 ً   :بنو إسرائيل : ثالثا

فقال  إسرائيل -  عليهم السالم  -  يعقوب بن إسحق بن إبراهيم: مسى اهللا نبيه
אאא{:تعاىل

אאאאZ93 {] وقد  ]3/93سورة آل عمران
وستة , السور املكيةمخسًا وعشرين مرة يف , إحدى وأربعني مرةذُِكَر هذا االسم يف القرآن 
  .عشر مرة يف السور املدنية

اهللا   صفوة اهللا وقيل عبد: إسرائيل ومعناههو خمفف عن : وإسرال: "جاء يف تاج العروسو 
  )2(" سري اهللا"أن معناه وقال السدي )1( ".عليه السالم وهو يعقوب 

ه امسان ـومل يكن من األنبياء من ل.. ((: رضي اهللا عنهما  سعبا عن ابن وأخرج احلاكم
  )3( .))فإسرائيل يعقوب وعيسى املسيح عليهما السالم إال إسرائيل وعيسى 

 - زبولون  - يساكر  - يهوذا  - الوي  - مشعون  - رأوبني : فهم أما بنو إسرائيل  
  )4(.نفتايل  - دان  - أشري  - جاد  - بنيامني  - يوسف 
عهد رحبعام  ، ويفعشروقد كون هؤالء ونسلهم ماعرف فيما بعد باألسباط االثين   

  : د إىل قسمنيانقسمت مملكة اليهو  بن سليمان
وتتكون من مجيع قبائل  وعاصمتها شكيم ،مملكة بين إسرائيل يف الشمال: أحدمها - 1

  .عدا قبيليت يهوذا وبنيامني اللتني كونتا اململكة اجلنوبية بين إسرائيل ما
  .مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم - 2

 ،يكون يف معرض املدح هلم عليهم لفظ بين إسرائيل فإن هذا القرآن يطلق و عندما
: يقول اهللا تعاىل ،وماينبغي أن يكونوا عليه ،ورضاه عنهم ،والتذكري بفضل اهللا تعاىل عليهم

                                                                                                                  
  .77م،بريوت،ص 1980األوىل،دارالقلم

  .10/52، 1972- هـ1393إبراهيم الرتزي : الزبيدي، تاج العروس، حتقيق )1(
فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار ولذلك مسي  :.. يف قصة يعقوب  وقال 192:ص 1:تاريخ الطربي ج )2(

  .إسرائيل وهو سري اهللا
  .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاهوقال  405:ص 2:املستدرك على الصحيحني ج )3(
  .ورواه عن ايب العالية وغريه 243: صفحة  1: تفسري ابن أيب حامت جزء  )4(
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}    א   א  אא א 
א{ ] 41- 2/40 البقرةسورة[.  

{:وينسب القرآن من آمن منهم إىل هذه النسبة مثل قوله تعاىل
אאאא

אאZ10 {] ا ن ]46/10سورة األحقاف زلت يف عبد اهللا بن ـيف من قال أ
صلى ما مسعت رسول اهللا ((: عامر بن سعد عن أبيه قالكما يف الصحيحني عن _  سالم

 يقول ألحد ميشي على وجه األرض إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن سالم اهللا عليه وسلم 
{وفيه نـزلت  :قال ))_  א    { ] سورة األحقاف

Zא{: ومن جنس قولـه تعاىل،  )1( ]46/10
197 {] 26/197سورة الشعراء[  

عبد اهللا بن سالم ومن أشبهه : يف هذا املوضع عين بعلماء بين إسرائيل" : قال الطربي
  )2(." من بين إسرائيل يف عصره صلى اهللا عليه وسلم ممن كان قد آمن برسول اهللا 

يل وذلك للدالالت الدينية اخلاصة حيث واليهود اليوم يطلقون على أنفسهم بين إسرائ  
ذا الوصف معىن القوة والقدرة واكتساب  ،تربطهم بيعقوب نسباً  وحىت خيلعوا على أنفسهم 

وتتعلق به  ،وباألسلوب الذي حيبونه ،ليتيسر هلم أن حييوا احلياة اليت يريدون ،صفات الغلبة
  )3( ".عواطفهم ويتفق واستعدادهم
  :اخلاطئة فهي كالتايل وأما تفصيل وجهة نظرهم

، حيث ترد يف التوراة قصة مفادها أنه عليه السالم إىل يعقوب " إسرائيل" تسميةتنسب 
، "يبوق"يدعى  خاض عراكًا ضد رجل حىت مطلع الفجر عند جدول صغري يف منطقة األردن

ب منه أن يطلقه، فقال لـه ال أطلقك حىت تباركين، فباركه وملا رأى الرجل أنه ال يقدر عليه، طل

                                        
  .2483 ومسلم 3812رواه البخاري  )1(
  113: صفحة  19: فسري الطربي جزء ت )2(
  .54صابر طعيمه، اليهود يف موكب التاريخ، مكتبة القاهرة احلديثة، ص )3(
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 ."لن يدعى امسك يعقوب من بعد، بل إسرائيل، ألنك صارعت اهللا والناس وغلبت"وقال لـه 
)1( .  

) : إيل(مبعين غلب، و) : إسر: (قدميتني مهاولفظة إسرائيل مكونة من كلمتني ساميتني 
أي اإلله أو اهللا، وقد أصبحت هذه التسمية مصدر فخر من الناحية القومية لبين إسرائيل 

، "بين إسرائيل"أو " آل إسرائيل"أو " بيت إسرائيل: "وأصبحوا ينسبون أنفسهم هلا فيقولون
ا رأينا يف مأثور التلمود واالسم العربي فقط كم" إسرائيل"وكثريًا ما خيتصرون التعبري فيقولون 

  ". أرض إسرائيل"أي " إيرتس يسرائيل"هو  لفلسطني
السياسية، ورئيس املؤمتر الصهيوين العاملي  زعيم الصهيونية وبالرغم من أن تيودور هرتسل
، مل يرتدد يف تسمية كتابه املتضمن 1897عام  بسويسرا األول الذي عقد يف مدينة بال

آثرت عند الكتابة عن فلسطني أن  فإن هذه الدعوة الصهيونية" دولة اليهود"لدعوته هذه 
م "أرض إسرائيل"تسميها  ، حرصًا على تأكيد انتماء هذه األرض إىل من يزعمون أ

  ". بنو إسرائيل"ئل، وهم أبناء يعقوب، أو أسالفهم األوا
، أطلقت عليها 1948مايو  15وعندما أعلنت الصهيونية قيام دولتها يف فلسطني يف 

يف رأس صحيفة " اجلريدة الرمسية"وطبع هذا االسم يف األعداد األوىل من " إسرائيل"أسم 
ية قامت احلكومة ، ولكن بعد أن قامت موجة من النقد جتاه هذه التسم"إسرائيل"تدعى 

وإن كان الشائع هو استخدام االسم املختصر يف " دولة إسرائيل"اإلسرائيلية بتغيري االسم إىل 
  . مجيع أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية

لدولتهم، بدًال من االسم الذي  " دولة إسرائيل"استخدام هذا االسم  فضل الصهاينة وقد
  : ألسباب نذكر منها" دولة اليهود"وهو  كان قد اختاره هرتسل

  ". أرض إسرائيل"، وهو إجياد تناسق بني اسم الدولة، واالسم العربي لفلسطني 
  . إيثار الصفة العنصرية الكافية يف اسم إسرائيل على الصفة الدينية يف لفظة اليهود 
يهود البائدة، اليت مل تكن تشمل إال القسم اجلنويب من فلسطني من  عدم الرغبة يف التذكري باحلدود القدمية ململكة 

دون ساحل البحر، مما ميثل قيدًا تارخييًا للمطامع التوسعية االستعمارية للصهاينة الذين يريدون أن يضعوا حتت قبضتهم 
  . أوسع رقعة ممكنة من الوطن العريب

                                        
  وما بعدها 23:20وين سفر التك )1(



  
42  

، حيث انتقلت صفة اكل أمام املشرعني الصهاينةوقد خلقت هذه التسمية عدة مش
، )وهي صفة مؤنثة يف العربية(إىل الدولة ) وهي صفة مذكرة يف العربية(اإلسرائيلي من الشعب 

 وهو االنتقال الذي أدى إىل انطباق هذه الصفة على كل من يقيم داخل إسرائيل من العرب
وأرغم السلطات اإلسرائيلية على اعتماد هؤالء العرب املقيمني فيها يف  والنصارى واملسلمني

  . عداد املواطنني الذي يتمتعون باجلنسية اإلسرائيلية
يوليو  5وقد أصبح اليهودي املقيم خارج إسرائيل، وفقًا لقانون العودة، الصادرة يف 

  ". إسرائيلياً "، هو اآلخر 1950
واخلالصة أن اإلسرائيلي وفق هذا املفهوم هو أوًال وأخريًا اليهودي املقيم يف إسرائيل 
واليهودي املقيم خارج إسرائيل أيضاً، بشرط أن يكون صهيونيًا متمسكًا بالوالء إلسرائيل، 

يف املصطلح السياسي املعاصر داللة خمتلفة متامًا عن " إسرائيل"ومن هنا اكتسبت لفظة 
وقد جتدر اإلشارة إىل عدم . األوىل ائيلي قبل الصهيونية، واإلسرائيلي يف بداوة العربينياإلسر 

و " دولة إسرائيل"اخللط يف إطار حتديد مفاهيم هذه االصطالحات بني اصطالحات مثل 
  ". أرض إسرائيل"

اصطالح هي " أرض إسرائيل"هي اصطالح سياسي حمدد، بينما " دولة إسرائيل"إن 
أو على جزء من منها، أو حىت " أرض إسرائيل"جغرايف فدولة إسرائيل ميكن أن متتد على كل 

، )على سبيل املثال واجلوالن مثل شرم الشيخ" (ألرض إسرائيل"على أجزاء ليست تابعة 
  )1( .ودولة إسرائيل هي اإلطار احلاسم بالنسبة للمبدأ الصهيوين

 ً   :أهل الكتاب : رابعا

وقد ورد ذكره يف القرآن . هذا االسم مما أطلق على اليهود ويشرتك معهم فيه النصارى
والشريعة  ،اخلارجون عن امللة احلنيفية: "بقوله إحدى وثالثون مرة وقد عرَّفهم الشهرستاين

ه كتاب حمقق ـوقد انقسموا إىل من ل ،وحدود وأعالم اإلسالمية ممن يقول بشريعة وأحكام
  .)2(..."وعن هذا خياطبهم التنـزيل بأهل الكتاب ،التوراة واإلجنيل: مثل

                                        
عبد الوهاب املسريي، ، موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية . د) 1(

املوسوعة الفلسطينية، اجمللد الثاين،  وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونة لـه ايضا. 1975واالسرتاتيجية 
1984.  

  .1/247امللل والنحل، ج )2(
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، الرسلوعلى تعريف الشهرستاين هم إذن من أنـزل عليهم كتاب مساوي وأرسل فيهم   
الذين كانوا على عبادة األوثان  األممينياهللا عليه وسلم  صلىكان يقابلهم قبل بعثة حممد   وقد

وقد ورد ذكر هذه التسمية يف القرآن يف  ،واألصنام فأطلق عليهم هذا االسم لتمييزهم عنهم
{: مثل قوله تعاىل ،وتذكريهم مبا جيب أن يكونوا عليه ،معرض اإلنكار عليهم  

אאאא
א {] وقوله تعاىل. اآلية ]3/64سورة آل عمران: }א

א     {] ولكن .وغريها من اآليات ]3/70سورة آل عمران
  .املقصود بأهل الكتاب- غالباً - زول الواردة فيها حتدد ـسياق اآليات وأسباب الن

 ً   :بنو صهيون : خامسا

إليه غالب طوائف اليهود  بوهو ما تنتس ،وهذا أيضًا من األمساء اليت تطلق على اليهود
كما يف األثر . هي نسبة اىل املنطقة أو اجلبل املطل على البيت املقدس كلمة صهيوناليوم، و 

على احلمل كان معها  ملا اشتملت مرمي((: الذي ساقه الطربي بسنده عن وهب بن منبه قال
وكان  ،هيونص، وكانا منطلقني إىل املسجد الذي عند جبل قرابة هلا يقال لـه يوسف النجار

ذلك املسجد يومئذ من أعظم مساجدهم، فكانت مرمي ويوسف خيدمان يف ذلك املسجد يف 
ك فكانا يليان معاجلته بأنفسهما، حتبريه ن، وكان خلدمته فضل عظيم، فرغبا يف ذلذلك الزما

ما أحد أشد اجتهاداً  وكناسته وطهوره وكل عمل يعمل فيه، وكان ال يعمل من أهل زما
  )1( .وعبادة منهما

 ،لة فيها كنيسة صهيونحم موضع معروف بالبيت املقدس" :وقال عنه ياقوت احلموي
  )2(." من أعمال محص حصن حصني من أعمال سواحل حبر الشام أيضاً  وصهيون
رابية من الروايب اليت تقوم عليها  :صهيون: "جاء يف قاموس الكتاب املقدسو   
احلصن  فاحتل داود ،يف العهد القدمي كموقع حلصن يبوسي ورد ذكرها للمرة األوىل ،أورشليم

  )3( ".وإليها أيت بالتابوت فمنذئذ صارت الرابية مقدسة ،ومساه مدينة داود

                                        
  باختصار)  64/  16( فسري الطربي ت) 1(
  436:ص 3:معجم البلدان ج )2(
  . 558قاموس الكتاب املقدس، ص  )3(
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منظمة يهودية تنفيذية، مهمتها تنفيذ املخططات املرسومة إلعادة : فهي وأما الصهيونية
، مث إقامة مملكة إسرائيل مث السيطرة من وبناء هيكل سليمان - اليهود- بين إسرائيل جمد 

  .املنتظر) ملك يهوذا(خالهلا على العامل حتت ملك 
ألول مرة على يد الكاتب األملاين ناثان  )Zionism( وقد ظهر مصطلح الصهيونية - 

  . م1893سنة  برنباوم
) حب صهيون ( ألول مرة حركة عرفت باسم  م ظهرت يف روسيا1882يف عام  - 

ذه ) أحباء صهيون(وكان أنصارها يتجمعون يف حلقات امسها  وقد مت االعرتاف 
يف  مجعية مساعدة الصناع واملزارعني اليهود" م حتت اسم 1890اجلماعات يف عام 

  . وإحياء اللغة العربية وفلسطني سوريا
الصحفي اليهودي اجملري ولد  وهي احلركة املنسوبة إىل تيودور هرتزل الصهيونية احلديثة - 

 شهادة احلقوق من جامعة فينا م، حصل على2/5/1860يف  يف بودابست
م، وهدفها األساسي الواضح قيادة اليهود إىل حكم العامل بدءاً بإقامة دولة هلم 1878

ذا اخلصوص يف حماولتني، لكنه أخفق،  وقد فاوض السلطان عبد احلميد. يف فلسطني
  . اليهودية العاملية على إزاحة السلطان وإلغاء اخلالفة اإلسالميةعند ذلك عملت 

م، مستغًال حماكمة الضابط 1897وقد أقام هرتزل أول مؤمتر صهيوين عاملي سنة  - 
م باخليانة  اليهودي الفرنسي دريفوس  م لنقله أسرارًا عسكرية من فرنسا1894الذي ا

، لكن ثبتت براءته فيما بعد وجنح هرتزل من تصوير املأساة اليهودية يف زعمه إىل أملانيا
من خالل هذه الواقعة الفردية وأصدر كتابه الشهري الدولة اليهودية الذي أكسبه أنصاراً 

- 29 بسويسرا ال بأس بعددهم، مما شجعه على إقامة أول مؤمتر صهيوين يف بال
لو طلب إىل تلخيص أعمال املؤمتر فإين أقول بل : "وقد علق عليه بقولـه  31/8/47

وجنح يف جتميع يهود ." أنادي على مسمع من اجلميع إنين قد أسست الدولة اليهودية
الذين صدرت عنهم أخطر مقررات يف تاريخ  العامل حولـه، كما جنح يف مجع دعاة اليهود

 وهي بروتوكوالت حكماء صهيون املستمدة من تعاليم كتب اليهود احملرفة اليت العامل
م وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء  ا، ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيما يقدسو

  . وخفاء لتحقيق أهدافهم التدمريية اليت أصبحت نتائجها واضحة للعيان يف زماننا هذا



  
45  

  ديين وسياسي:وللمنظمة الصهيونية جانبان مهمان 
  :أما اجلانب الديين فيتلخص فيما يلي 

م إىل أرض امليعاد  - 1 إثارة احلماس الديين بني أفراد اليهود يف مجيع أحناء العامل، لعود
  ).أرض فلسطني( املزعومة 
حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية  - 2
  .ام بأحكام الشريعة اليهوديةوااللتز 

إثارة الروح القتالية بني اليهود، والعصبية الدينية والقومية هلم للتصدي لألديان  - 3
  .واألمم والشعوب األخرى

  :أما اجلانب السياسي فيتلخص فيما يلي
ويد فلسطني - 1 يف مجيع  وذلك بتشجيع اليهود) أي جعلها يهودية داخلياً ( حماولة 

م ومتويلها، وتأمني وسائل االستقرار  أحناء العامل على اهلجرة إىل فلسطني وتنظيم هجر
وهي عبارة عن (النفسي والوظيفي والسكين وذلك بإقامة املستوطنات داخل أرض فلسطني 

لية هلم يف جممعات سكنية حديثة كاملة املرافق متوهلا الصهيونية من تربعات اليهود والدول املوا
  .، وتوطيد الكيان اليهودي الناشئ يف فلسطني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً )العامل

تدويل الكيان اإلسرائيلي يف فلسطني عامليًا ، وذلك بانتزاع اعرتاف أكثر دول العامل  - 2
بوجود دولة إسرائيل يف فلسطني وشرعيتها، وضمان حتقيق احلماية الدولية هلا، وفرضها على 

تقوم بدور رئيس يف  لذلك جند أن الصهيونية. على وجه اخلصوص عامل، وعلى املسلمنيال
حلماية إسرائيل سياسيًا وعسكريًا ودعمها اقتصادياً  وأكثر الدول يف أوربا وروسيا دفع أمريكا

، وبالرغم من أن روسيا شيوعية  - دول نصرانية  - غم من أن أمريكا ودول أوربا وبشرياً، فبالر 
ا ال تزال  من أن شعوب هذه الدول تكره اليهود - أيضاً –حتارب األديان وبالرغم  حبق إال أ

  .وما ذك إال بتأثري الصهيونية الواضح. حتمي دولة إسرائيل وتدعمها
السياسية واالقتصادية، خطوة خبطوة،  طات اليهودية العامليةمتابعة وتنفيذ املخط - 3

ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق هلذه املخططات، مث التهيئة هلا إعالمياً 
  .ومتويلها اقتصادياً، ودعمها سياسياً 
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امل أفراًد ومجاعات ومؤسسات ومنظمات، يف مجيع الع توحيد وتنظيم جهود اليهود - 4
م   . وحتريك العمالء واملأجورين عند احلاجة خلدمة اليهود وحتقيق مصاحلهم وخمططا

  )1( .هذه أهم أهداف وأساليب الصهيونية بإجياز

                                        
ناصر القفاري وناصر العقل واملوسوعة امليسرة يف : انظر كتاب املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة، للشيخني )1(

  .1/529األديان للندوة العاملية للشباب االسالمي
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  .اآلثار الواردة في منـزلتهم ونعم اهللا عليهم: املبحث الثاني

  :وفيه سبعة مطالب
  :على العاملنيتفضيلهم :املطلب األول

  :اآلثـــــار

  ]2/47سورة البقرة [} Z47א{: قوله تعاىل
معمر وحدثنا احلسن حدثنا حممد بن ثور عن : قالحدثنا به حممد بن عبد األعلى الصنعاين  - 19-727

: قال} א{: أخربنا معمر عن قتادة: قالحدثنا عبد الرزاق : بن حيىي قال
  )1( .الزمانفضلهم على عامل ذلك 

{: الربيع عن أيب العالية عنحدثنا أبو جعفر : حدثنا آدم قال: حدثين املثىن قال -20-728
א {والكتب على عامل من كان يف ذلك الزمان  والرسلمبا أعطوا من امللك : قال

  )2(  .فإن لكل زمان عاملاً 
قال جماهد يف : ابن جريج قال عنحدثين حجاج : حدثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال -21-729
  )3( .ظهرانيه بنيعلى من هم : قال} א{: قوله
: سألت ابن زيد عن قول اهللا: قالأخربنا ابن وهب : وحدثين يونس بن عبد األعلى قال -22-730
}אZ47 {وقرأ قول اهللا. الزمانعامل أهل ذلك : قال :}א

אZ32 {] ملن أطاعه واتبع أمره وقد كان  هذه: قال ]44/32 الدخانسورة
{: األمةفيهم القردة وهم أبغض خلقه إليه وقال هلذه 

 אא אא
אZ110 {] 4(  .واجتنب حمارمه أمرههذه ملن أطاع اهللا واتبع : قال ]3/110 آل عمرانسورة(  

 ]5/20ائدة سورة امل[} Z20אא{: قوله تعاىل

                                        
صححه يف )  165/  1( تفسري الدر املنثور  - )  265/  1( تفسري الطربي  -)  264/  1( طربي تفسري ال )1(

  )3/262(التفسري الصحيح 
تفسري  -)  165/  1( تفسري الدر املنثور  -)  104/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  264/  1( تفسري الطربي  )2(

  .)6/366(ح حسن إسناده احلافظ يف الفت ) 89/  1( ابن كثري 
  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) 265/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 265/  1( تفسري الطربي  )4(



  
48  

{: عن رجل عن جماهدسفيان ثنا أيب عن : حدثنا سفيان بن وكيع قال - 23-9083 
אאZ20 {1( .والغمام واحلجراملن والسلوى : قال(  

{: جماهد جنيح عنأيب  ابن عيسى عنثنا : عاصم قالثنا أبو : عمرو قالحممد بن  حدثين-24
אאZ20 { 2(  .والسلوى واحلجر والغمام الزمان املنيعين أهل ذلك(  

  ]44/32سورة الدخان [} Z32אא{: قولـه تعاىل

{قتادة  سعيد عنثنا : يزيد قالثنا : بشر قالحدثنا  -25-24083  א 
אZ32 {م اخت أي   )3( .عاملزمان  ذلك ولكلريوا على أهل زما

سورة [} Z154אא{: قولـه تعاىل
 ]7/154األعراف 

אא{: ثنا سعيد عن قتادة قوله: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر بن معاذ قال -  26-11752
       Z154 {أمة خري أمة رب إين أجد يف األلواح : قال

رب إين أجد : قال. تلك أمة أمحد: قال! أخرجت للناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر فاجعلهم أميت
: قال! أي آخرون يف اخللق سابقون يف دخول اجلنة رب اجعلهم أميت: يف األلواح أمة هم اآلخرون السابقون

ا وكان من قبلهم يقرؤون  رب إين أجد يف األلواح أمة أناجيلهم : قال. تلك أمة أمحد يف صدورهم يقرؤو
م نظرًا حىت إذا رفعوها مل حيفظوا شيئًا ومل يعرفوه  وإن اهللا أعطاكم أيتها األمة من احلفظ : قال قتادة -كتا

رب إين أجد يف األلواح : قال. تلك أمة أمحد: قال! رب اجعلهم أميت: قال -شيئاً مل يعطه أحداً من األمم 
لكتاب األول وبالكتاب اآلخر ويقاتلون فصول الضاللة حىت يقاتلوا األعور الكذاب فاجعلهم أمة يؤمنون با

م مث يؤجرون عليها : قال. تلك أمة أمحد: قال! أميت ا يف بطو م يأكلو رب إين أجد يف األلواح أمة صدقا
ها، وإن ردت عليه تركت وكان من قبلهم من األمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث اهللا عليها ناراً فأكلت

تلك : قال! رب اجعلهم أميت: وإن اهللا أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقريكم قال: تأكلها الطري والسباع، قال
رب إين أجد يف األلواح أمة إذا هم أحدهم حبسنة مث مل يعملها كتبت لـه حسنة فإن عملها  : قال. أمة أمحد

رب إين أجد يف األلواح : قال. تلك أمة أمحد: قال! أميت كتبت لـه عشر أمثاهلا إىل سبعمائة رب اجعلهم
! أمة إذا هم أحدهم بسيئة مل تكتب عليه حىت يعملها فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلهم أميت

: قال! رب إين أجد يف األلواح أمة هم املستجيبون واملستجاب هلم فاجعلهم أميت: قال. تلك أمة أمحد: قال

                                        
  ) 124/  6( تفسري القرطيب  -)  47/  3( تفسري الدر املنثور  -)  170/  6( تفسري الطربي  )1(
  ) 170/  6( تفسري الطربي  )2(
  )4/318(حسنه يف التفسري الصحيح )  144/  4( ابن كثري تفسري  -)  127/  25( تفسري الطربي  )3(
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تلك أمة : قال! رب إين أجد يف األلواح أمة هم املشفعون واملشفوع هلم فاجعلهم أميت: قال .تلك أمة أمحد
: قال! اللهم اجعلين من أمة أمحد: نبذ األلواح وقال عليه السالم وذكر لنا أن نيب اهللا موسى : قال. أمحد

אא{: ثنتني مل يعطهما نيب قال اهللا عليه السالم فأعطي نيب اهللا موسى 
 א      Z144 {] 7/144سورة األعراف[ 

سورة [} Z159{: مث أعطي الثانية. فرضي نيب اهللا: قال
  )1(.كل الرضا عليه السالم فرضي نيب اهللا : قال ]7/159األعراف 
  

                                        
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 65/  9( تفسري الطربي  )1(
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  :الدراســــة

يوم أطاعوا أمره واتبعوا نبيه،  أسالفهميذكر اهللا تبارك وتعاىل لبين إسرائيل ما مّن به على 
ى ، وقد فضلهم بالتوحيد والطاعة علصلى اهللا عليه وسلم وأن هذا مآهلم لو اتبعوا حممدًا 

ذا مجع من السلف ذه اآليات كما صرح  م، وهو املراد  و  وأيب العالية ، كمجاهدأهل زما
  .كما يف اآلثار السابقة  قتادة

  :ن ملا يلييف كل األزما زيلها على اليهودـوليس يف هذه اآليات حجة ملن أراد تن
 صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا : عن أبيه عن جده قالحكيم ز بن  روى - 1
: احلسنوقال ". آخرها أنتم: "يعقوب يف حديثه قال" وفيتم سبعني أمة إنكم أال((: يقول

   )1(. ))خريها وأكرمها على اهللا أنتم"
أن بين  صلى اهللا عليه وسلم  فقد أنبأ هذا اخلرب عن النيب" :رمحه اهللا  قال الطربي

{: وأن معىن قولهوالسالم إسرائيل مل يكونوا مفضلني على أمة حممد عليه الصالة 
א {وقوله :}א {ما بينا من تأويله.  

א{ويعين بقوله : "وقد قال الطربي يف أول اآليات   { أين
ا نعم منه عليهم ،فضلت أسالفكم إذ كانت  ؛فنسب نعمه على آبائهم وأسالفهم إىل أ

وأخرج  ،لكون األبناء من اآلباء ؛عند األبناء والنعم عند اآلباء نعماً  ،اء مآثر لألبناءمآثر اآلب
א{ :جل ذكره قوله  { ًألن  ؛خمرج العموم وهو يريد به خصوصا

   )2(." ين فضلتكم على عامل من كنتم بني ظهريه ويف زمانهأاملعىن و 
{: ىلولقولـه تعا - 2        

אאאאא {
{ ، فقولـه ]3/110سورة آل عمران [ א  א  {  ميعلن  أ

 يدور وهكذا، بل هي دعوة هلم للتفضيل بدخوهلم هلذا الدين، املطلق بالتفضيل مقصودينغري 

                                        
وحسن  404ص/2والدارمي ج 5ص/9والبيهقي يف سننه ج 3ص/5ج 20037حديث رقم  رواه أمحد) 1(

  .إسناده شعيب األرناؤط
  265-264:ص 1:تفسري الطربي ج )2(



  
51  

 احلق جاءهم وملّا◌ّ ، فضلوا مشرك وغريهم موحدين كانوا أن فيوم ،التوحيد مع التفضيل
  .عليهم غضوبامل ارو صا وتركوه

إمنا مثلكم واليهود ((: هذه املسألة فقال صلى اهللا عليه وسلم وقد بني الرسول 
من يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط قرياط، : والنصارى كرجل استعمل عماًال فقال

الذين تعملون على قرياط قرياط، مث عملت النصارى على قرياط قرياط، مث أنتم  فعملت اليهود
: وقالوا يهود والنصارىمن صالة العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني، فغضبت ال

فذلك : ال، فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: حنن أكثر عمًال وأقل عطاء، قال
  )1(.)) فضلي أوتيه من أشاء

  :منطلق اليهود في دعواهم

م لغري    :من خالل أمرين مها -  وخاصة املسلمني - هم من األمم ينطلق اليهود يف نظر
وتبعاً لذلك  - تبارك وتعاىل  - االدعاء باالصطفاء واالختيار والتفضيل هلم من اهللا  -  1

  .فهم يقولون باألمر الثاين
ا آباؤهم من  أحقيتهم يف أرض فلسطني -  2  إبراهيم(قبل باعتبارها األرض اليت ُوعد 

  ).عليهم السالم  يعقوب -  إسحاق - 
ولكي تتضح صورة موقف العهد القدمي من األمم األخرى كان البد من مناقشة   

  :هذين األمرين
 ً   :اإلدعاء باالصطفاء والتفضيل : أوال

وأن هذا  ،ً خمتارون ومفضلون على الناس مجيعا باعتبارهمإىل أنفسهم  ينظر اليهود  
ورد ذلك يف نصوص  - تبارك وتعاىل  - التفضيل جاء بناًء على اختيار واصطفاء من اهللا 

واآلن إن امتثلتم أوامري وحفظتم ": ومن أمثلته ماجاء يف سفر اخلروج  ،العهد القدمي كثرياً 
وأنتم تكونون يل  ،يع األرض يلألن مج ،فإنكم تكونون يل خاصة من مجيع الشعوب ،عهدي

  .)2("مملكة أحبار وشعباً مقدساً 

                                        
  2/792خاريصحيح الب )1(
  . 6 -  5:  19 سفر اخلروج )2(



  
52  

وإياك اصطفى الرب  ،هلكألنك شعب مقدس للرب إ": وأيضًا ماورد يف سفر التثنية   
  )1( ."ه أمة خاصة من مجيع األمم اليت على وجه األرضـإهلك أن تكون ل

ه شعباً ـلتكون لألنك شعب مقدس للرب إهلك وقد اصطفاك الرب ": وجاء فيه أيضاً   
  )2( ."خاصاً على مجيع الشعوب اليت على وجه األرض

  :الرد علي هذا اإلدعاء 

غريهم وعند أفضلية بين إسرائيل على  - كما مرَّ سابقًا   - أثبتت نصوص التوراة   
  :مناقشة هذا األمر فإنه البد من ورود بعض التساؤالت مثل

 هل حقاً ُفضِّل بين إسرائيل على غريهم؟  
  وإذا كان األمر كذلك فمىت كان هذا التفضيل؟ وهل يصح أن ُيطلق أمره بدون

  ضوابط؟ وماهي هذه الضوابط ؟
 ا اليهود م  مث هل التزم    شعب اهللا املختار؟لتصح مقالتهم بأ

 ،احلقيقة أن نصوص القرآن الكرمي أثبتت أن بين إسرائيل فضلوا على غريهم من الناس
אאא{: يف سورة البقرة - تعاىل  - وقد ورد ذلك يف القرآن الكرمي يقول 

   א א{ ] ويف سورة  ]2/47سورة البقرة
{ - تعاىل- ه ـالبقرة أيضًا جاء قول אא א  א 

א{ ] ة األعراف أيضاً ويف سور  ]2/122سورة البقرة :}א
א     { ] ويف سورة اجلاثية ]7/140سورة األعراف :

}  א   א א א א   
45/16سورة اجلاثية [ }א[ .  

بل إن  ،ففي اآليات السابقة أثبت القرآن الكرمي مسألة تفضيل بين إسرائيل على العاملني
 ،نيوآتاهم مامل يؤت أحدًا من العامل ،اهللا تعاىل أنعم عليهم بأن جعل منهم أنبياء وملوكاً 

                                        
  . 6:  7 نيةتثسفر  )1(
  . 2:  14 تثنيةتثسفر  )2(
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{: يقول تعاىل     א  אא     
אא{ ] 1( ]5/20سورة املائدة(.  

ا بنص القرآن الكرمي بنو إسرائيل لكن مىت كان  ،إذن قضية التفضيل صحيحة ومسلم 
 ،يتميزون عن غريهم؟ الواقع أن ذلك األمر كان حني مل يكن على وجه األرض مؤمن سواهم

اليت   خاصة يف مصر - تعاىل- تعج بالوثنية وعبادة غري اهللا  - على وقتهم- فقد كانت األرض 
- ه السالم علي  -  كان يسكنها بنو إسرائيل قبل خروجهم منها على يد نيب اهللا الكرمي موسى

وكانوا أيضًا األمة املستضعفة اليت تعاين من  ،- تعاىل- فقد كانوا الفئة املؤمنة املوحدة باهللا  ،
م والتزامهم مبا شرع اهللا  ،- كما أخرب بذلك القرآن الكرمي  - وظلمه  فرعون - وتبعًا إلميا
مر االصطفاء واالختيار بدون قيود أو شروط أومع هذا فإن إطالق  ،كان تفضيلهم  - تعاىل

ا بنو إسرائيل ؛أمر اليصح تبارك - فاهللا  ،إذ أن هلذا االختيار والتفضيل شروط مل يلتزم 
 ،وااللتزام مبا شرعه هلم وأوصاهم به ،- سبحانه وتعاىل- فضلهم بشرط اإلميان به  - وتعاىل

والذي عليه  ،غريهم يف ذلك الوقتفبتحقيق هذين األمرين يكون لبين إسرائيل الفضل على 
بل نقضوا  ،- تبارك وتعاىل- م مل يلتزموا مبا أمرهم به اهللا أواقع بين إسرائيل بعد ذلك 

ا  - الوصايا العشر- وأول مانقضوا  ،ماعاهدوا اهللا عليه فقد ورد  ،- سبحانه- اليت أوصاهم 
ر التشته بيت قريبك التشته التقتل التزن التسرق التشهد على قريبك شهادة زو ": يف التوراة

تقتل  ال": ضاً وأي )2( ."شيئًا مما لقريبك محاره وال ثوره وال أمته وال عبده وال امرأة قريبك وال
تشته بيته  تشته زوجة صاحبك وال تشهد على صاحبك شهادة زور ال تسرق ال تزن ال ال
  )3(  ."شيئاً مما لصاحبك محاره وال ثوره وال عبده وال أمته وال حقله وال وال

م  - تبارك وتعاىل- فاألساس الذي شرعه اهللا    من أن تفضيلهم مل يكن إال بسبب إميا
: فامليزان يف ذلك هو ،فمىت ماتركوا ذلك انتقض حقهم يف التفضيل واالختيار ،وتقواهم

وهكذا   .أمر به وأداء ما ،والقيام مبا شرع ،هـوحده الشريك ل - تعاىل- االلتزام باإلميان باهللا 
م آمنوا حينًا ببعض األنبياء وعرفوا نور التوحيد يف الوقت الذي   ،كان تفضيل اهللا هلم أل

                                        
  . 20سورة املائدة، آية  )1(
  . 17 - 13:  20 وجر سفر اخل )2(
  .21 - 17:  5تث  )3(
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فلم يكن اختيار اهللا هلم بسبب العنصر أو  ،كانت فيه معظم الشعوب ُمعرضة عن عبادة اهللا
واختياراً  ،وإمنا كان تكليفًا لبين إسرائيل ،لك من أباطيلهمالعرق أو النوع أو اللون أو غري ذ

وهلذا قرن القرآن الكرمي بني آيات االختيار واالختبار معاً  ،وابتالًء أيشكرون أم يكفرون
אZ32אא{: فقال

 Z33{ ] والبالء هو االختبار واهللا قد خيترب عباده بالنعم ]33- 44/32سورة الدخان،  
م ولكن اليهود ،م بالنقمكما خيتربه  ،فلم يشكروا نعمة اختيار اهللا هلم ،سقطوا يف امتحا

وهنا غضب اهللا عليهم ولعنهم وعدد  ،وكذبوا رسله ،وحرفوا كتبه ،اهللا جوإمنا احنرفوا عن منه
אאאאא{ ،مساوئهم وكفرهم

אאZ78אא
 Z79{ ] كما يناقشهم القرآن يف دعواهم مناقشة  ]79- 5/78سورة املائدة

אאאאא{ :منطقية فيقول
 Z6א א Z7{ 

ولكن  ،عون أن اهللا قد أفردهم بواليته وحبه واختيارهفاليهود يدّ  ]7- 62/6سورة اجلمعة [
ن يتمنوا املوت لكي ومع ذلك يطلب منهم أ ،القرآن يصف كالمهم بأنه جمرد زعم باطل

يعقب يف صراحة ووضوح بأن واحداً بل  ،يسارعوا إىل لقاء اهللا الذي حيبهم إن كانوا صادقني
م كاذبون يف دعواهم م يعلمون أ   )1(. منهم لن يتمىن املوت أل

إمنا هلا  - ولكن ليس على إطالقها - إذن يتضح من ذلك أن مسألة التفضيل حقيقة   
فمن آمن  ،- تبارك وتعاىل- اإلميان باهللا : ا بنو إسرائيل فمن الشروط شروطها اليت مل يلتزم

فأساس التفاضل إمنا هو  ،باهللا والتزم سواٌء من بين إسرائيل أم من غريهم فله الفضل على غريه
تبارك - يقول  ،فأكرم الناس أتقاهم كما أخرب عن ذلك القرآن الكرمي ،- تعاىل- عبادة اهللا 

   ]49/13سورة احلجرات [ }א{: - وتعاىل
{: يقول تعاىل ،وعلى هذا تكون أمة اإلسالم هي خري أمة أخرجت للناس  

{ ] وهي خريية ليست على إطالقها أيضاً  ]3/110عمران سورة آل

                                        
  . 356-355العقيدة اليهودية، وخطرها على اإلنسانية، : انظر )1(
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سورة [ }א{: وهي ،وإمنا باستيفاء شروطها
  .]3/110آل عمران 

ذه الصفات دخل معهم يف : " رمحه اهللا  يقول ابن كثري   فمن اتصف من هذه األمة 
يف حجة حجها  _ بلغنا أن عمر بن اخلطاب((: كما قال قتادة  ،هذا الثناء عليهم واملدح

من سره أن : مث قال} {فقرأ هذه اآلية  ،رأى من الناس سرعة
  .)1( .))يكون من تلك األمة فليؤد شرط اهللا فيها

واآلن إن امتثلتم أوامري ": مث إن نص التوراة يؤكد على هذه الشروط فقد جاء فيه  
وهو مايدل حقيقة على أن التفضيل هو بسبب االمتثال لشرع  .)2( "...وحفظتم عهدي 

  .وأوامره ال لشيء آخر - تعاىل- اهللا 
 ،وإن نسيت الرب إهلك": ووردت أيضًا نصوص أخرى تدل على هذا املعىن منها  

ا لكون هالكاً   ،وسجدت هلا ،واتبعت آهلة غريبة وعبد فأنا شاهد عليكم اليوم بأنكم 
لكون ألجل أنكم مل تسمعوا لصوت الرب  ، أبادها الرب من أمامكمكاألمم اليت

الربكة إن مسعتم لوصايا الرب  :انظروا إين تاٍل عليكم اليوم بركة ولعنة": وأيضاً . )3("إهلكم
ا لكم اليوم إىل اتباع آهلة غريبة مل تعرفوها ،إهلكم ُّ فهذان . )4(  "وزغتم عن الطريق اليت أنا سا

النصان يدالن على أن امتثال األوامر بعبادة اهللا وطاعته هو الركيزة األساسية للتفضيل وأنه 
من  - حاد هؤالء عن ذلك انتقضت دعواهم بالتفضيل على العاملني فنصوصهم  مىت ما
  )5(.شاهدة عليهم - كتبهم

                                        
  . 1/516ابن كثري، نفسري  )1(
  . 5:  19 وجر ر اخلسف )2(
  . 20-19:  8 نيةتثسفر ال )3(
  .28-26:  11 نيةتثال سفر )4(
مجع آيات القرآن الكرمي عن اليهود، واستخلص منها ما تدل عليه من مثالبهم ومساوئ أخالقهم  لو أن باحثاً  )5(

يتبجحون مع هذا بأن  فكيف. وأفعاهلم، والتواء طبيعتهم، جلمع ـ أو كاد ـ مجيع خصال السوء، واخالق الرذيلة
القرآن يقصد امتيازهم على مجيع من سواهم من األمم، وكيف يستمسكون مبا يفهمون من ظاهر آية أو آيتني وقد 
م فضلوا على العاملني،  حتالفت آيات القرآن اليت نزلت فيهم على غري ما فهموا؟ واخلالصة أن القرآن حسني قرر أ

م أوتوا مامل يؤت أحد من العا ا وأ م جيحدو ملني، امنا ساق ذلك يف معرض االمتنان عليهم بالنعم واثبات أ
ا، فهو الزام منطقي بلومهم، حيث أو ثروا وأوتوا النعم فكفروا وتولوا واستغىن اهللا - حممود شلتوت(  !ويكفرون 
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  كثرة االنبياء فيهم:املطلب الثاني

  :اآلثـــــــار

{: قولـه تعاىل    א   א  אא
Z40{.] 2/40سورة البقرة[   

{: قال ابن زيد يف قوله: أخربنا ابن وهب قال: وحدثين يونس بن عبد األعلى قال - 27-672
אא{ نعمه عامة، وال نعمة أفضل : قال

אא{وقرأ قول اهللا . من اإلسالم والنعم بعد تبع هلا
אאZ17{ ] 1( ]49/17سورة احلجرات(  

{: قولـه تعاىل         Z
49{.] 2/49سورة البقرة[   

: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا به العباس بن الوليد اآلملي ومتيم بن املنتصر الواسطي قاال - 28-747
رضي اهللا حدثنا سعيد بن جبري عن ابن عباس : حدثنا القاسم بن أيوب قال: أخربنا األصبغ بن زيد قال

وملوكاً، وائتمروا  نبياءأ ذريته تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان اهللا وعد إبراهيم خليله أن جيعل يف: قال عنهما 
وأمجعوا أمرهم على أن يبعث رجاًال معهم الشفار، يطوفون يف بين إسرائيل فال جيدون مولودًا ذكرًا إال ذحبوه 

توشكون أن تفنوا بين : فلما رأوا أن الكبار من بين إسرائيل ميوتون بآجاهلم وأن الصغار يذحبون قال. ففعلوا
أن تباشروا من األعمال واخلدمة ما كانوا يكفونكم فاقتلوا عامًا كل مولود ذكر فتقل إسرائيل فتصريوا إىل 

ارون يف العام الذي ال يذبح فيه الغلمان فولدته عالنية أمه حىت . أبناؤهم ودعوا عاماً  فحملت أم موسى 
  )2(  .إذا كان القابل محلت مبوسى

   ]2/56سورة البقرة [.}Z56{: قولـه تعاىل
أي :  ثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو بن محاد قال: حدثين بذلك موسى بن هارون قال - 29-804

  )3( .بعثناكم أنبياء

   ]2/56سورة البقرة [.}Z56{: قوله تعاىل
                                                                                                                  

  )241تفسري القرآن ص
  ) 250 - 249/ 1( تفسري الطربي ) 1(
صححه يف  ) 149/  3( تفسري ابن كثري  -)  569/  5( تفسري الدر املنثور  - )  272/  1( تفسري الطربي  )2(

  )1/166(التفسري الصحيح 
 291:ص 1:تفسري الطربي ج)  3(
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ملا : ثنا أسباط بن نصر عن السدي: ثنا عمرو بن محاد قال: ون قالحدثين موسى بن هار  - 30-807
تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب اهللا عليهم بقتل بعضهم بعضًا كما أمرهم به أمر اهللا تعاىل موسى 

أن يأتيه يف ناس من بىن إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعداً، فاختار عليه السالم 
م ليعتذروا عليه السالم ى موس א{فلما أتوا ذلك املكان . من قومه سبعني رجًال على عينه، مث ذهب 

א{ م الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي . فإنك قد كلمته فأرناه فأخذ
{ رب ماذا أقول لبين إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم: ويدعو اهللا ويقول

א
אאZ155{ ] عليه فأوحى اهللا إىل موسى  ]7/155سورة األعراف

{ :إن هؤالء السبعني ممن اختذ العجل فذلك حني يقول موسى السالم 
 { وذلك قولـه :}א   

אZ55 {]مث إن اهللا جل ثناؤه أحياهم فقاموا  ]2/55 سورة البقرة
شيئًا إال  يا موسى أنت تدعو اهللا فال تسأله: وعاشوا رجًال رجًال ينظر بعضهم إىل بعض كيف حييون، فقالوا

{: فذلك قوله نبياءأعاىل فجعلهم تفدعا اهللا ! نبياءأأعطاك فادعه جيعلنا     
Z56{]1(  .ولكنه قدم حرفاً وأخر حرفاً  ]2/56 سورة البقرة(  
אא{: قولـه تعاىل

א
     א   א   Z155{.] سورة األعراف

7/155[   
ثين أبو إسحاق : ثنا سفيان قال: ثنا حيىي بن ميان قال: حدثنا ابن بشار وابن وكيع قاال - 31-11772

سفح جبل،  انطلق موسى وهارون وشرب وشبري فانطلقوا إىل: قال_ عن عمارة بن عبد السلويل عن علي 
. توفاه اهللا: أين هارون؟ قال: فلما رجع موسى إىل بين إسرائيل قالوا له. فنام هارون على سرير فتوفاه اهللا

فاختاروا : قال! فاختاروا من شئتم: قال - أو كلمة حنوها  -أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه : قالوا
{: فذلك قوله: قال. سبعني رجالً  א א      

א
אא{ يا هارون : فلما انتهوا إليه قالوا: قال

                                        
  ) 95/  1( تفسري ابن كثري  -)  292/  1( تفسري الطربي  )1(
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م : قال! يا موسى لن نعصي بعد اليوم: قالوا. ما قتلين أحد ولكنين توفاين اهللا: من قتلك؟ قال فأخذ
{يا : وقالفجعل موسى يرجع مييناً ومشاًال : قال. الرجفة

אא
אZ155{ 1(  .كلهم نبياءأفأحياهم اهللا وجعلهم : قال(  
אא{: ه تعاىلـقول
Z20{.] 5/20سورة املائدة[   

{: قولهقتادة ثنا سعيد عن : ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -  32-9071
    א  אא א        

م أول من سخر هلم اخلدم من بين آدم : قال} א   )2( .وملكواكنا حندث أ
{: قولـه تعاىل 

א   א א           
אZ78 {] 40/78سورة غافر[  

ثنا إبراهيم بن املهاجر بن : ثنا معن بن عيسى قال: حدثنا علي بن شعيب السمسار قال -23456 -33
 وسلم صلى اهللا عليه بعث النيب : مسمار عن حممد بن املنكدر عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال

  )3(  .ين إسرائيلبمنهم أربعة آالف من  ألنبياءابعد مثانية آالف من 

                                        
وعمارة ال أعرفه و ايده  هذا أثر غريب جدا: وقال)  251/  2( تفسري ابن كثري  -)  73/  9( تفسري الطربي  )1(

  3/177الذهيب يف امليزان
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 169/  6( تفسري الطربي  -)  46/  3( تفسري الدر املنثور  )2(
 - )  19/  6( تفسري القرطيب  -)  653/  2( املستدرك على الصحيحني  -)  86/  24( تفسري الطربي  )3(

  ) 587/  1( تفسري ابن كثري 
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  :الدراســــة

فيهم أرسلهم اليهم وبعثهم  وهذه منة أخرى من اهللا على بين إسرائيل أن جعل األنبياء
  .نبين إسرائيل بذلك يوم أن دعاهم لقتال اجلباري عليه السالم منهم وقد ذّكر موسي 

 عليه السالم أن املقصود هم السبعون الذين اختارهم موسى  عن السدي ونقل الطربي
م الصاعقة   .مليقات اهللا مث أخذ

فأخذتكم الصاعقة مث أحييناكم من : وتأويل الكالم على ما تأوله السدي: "ال الطربيق
لعلكم  نبياءأ إحيائنا إياكم من بعد موتكم، مث بعثناكم بعد موتكم وأنتم تنظرون إىل

"  .وزعم السدي أن ذلك من املقدم الذي معناه التأخري واملؤخر الذي معناه التقدمي. تشكرون
)1(  

، بل إن اهللا جعل ومعلوم أنه مل يبعث يف أمة مثل ما بعث يف بين إسرائيل من األنبياء
كانت بنوا إسرائيل تسوسهم األنبياء،  ((: صلى اهللا عليه وسلم سة كما قال األنبياء هم السا

  )2( .))كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه النيب بعدي
 وصححه عن ابن عباس يف شعب اإلميان واحلاكم والبيهقي والطرباين و أخرج ابن املنذر

نوح وهود وصاحل ولوط . شرةعإال  ين إسرائيلبمن  ألنبياءاكانت ((: قال رضي اهللا عنهما 
  )3(  .))عليهم السالم وشعيب وإبراهيم وإمساعيل وإسحق وحممد 

يا رسول اهللا أي ((: قلت: قال عن أيب عبيدة بن اجلراح وابن أيب حامت خرج ابن جريرأو 
ى عن  جل قتل نبياً،ر ((: قال ))د عذابًا يوم القيامة؟الناس أش أو رجل أمر باملنكر و 
{. صلى اهللا عليه وسلم مث قرأ رسول اهللا  .))املعروف   א

א{ قولـه إىل ]3/21سورة آل عمران [} א{ 
يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبياً ((: صلى اهللا عليه وسلم مث قال رسول اهللا 

أول النهار يف ساعة واحدة، فقام مائة وسبعون رجًال من عباد بين إسرائيل فأمروا من قتلهم 

                                        
  ) 291/  1( تفسري الطربي  )1(
  1273: الصفحة 3: صحيح البخاري اجلزء )2(
  0) 169/  2( تفسري الدر املنثور  -)  621/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  216/  3( فسري الطربي ت )3(
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وهم عن املنكر، فقتلوا مجيعًا من آخر النه ار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر باملعروف و
   )1( .))اهللا

صحيح يعضده، إذ مل يرد من كان نبياً  لوأما القول بأن السبعني صاروا أنبياء فال دلي 
عليهم  ومن بعده يوشع ابن نون عليه السالم غري أخيه هارون  عليه السالم يف زمن موسى 

  .ذلك ضعيفة والرواية يف السالم 
يف تفسريه حني حكى يف قصة هؤالء  وقد أغرب الرازي" :رمحه اهللا  قال ابن كثري

م بعد إحيائهم قالوا إال أعطاك فادعه أن جيعلنا  إنك ال تطلب من اهللا شيئاً  :السبعني أ
 يعرف يف زمان موسى نيب إذ ال وهذا غريب جداً  ،فدعى بذلك فأجاب اهللا دعوته ،أنبياء

  )2( ."سوى هارون مث يوشع بن نون
  - بإذن اهللا- من األنبياء يف الباب الثاين  وسريد مزيد من التفصيل يف موقف اليهود

  

                                        
  )169 / 2( تفسري الدر املنثور  -)  621/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  216/  3( تفسري الطربي  )1(
  1/240تفسري ابن كثرب  )2(
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  :ـــاجعلهم ملوك:املطلب الثالث
  :اآلثـــــار

{:قولـه تعاىل       אא  
 {] 2/49سورة البقرة[  

: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا به العباس بن الوليد اآلملي ومتيم بن املنتصر الواسطي قاال 747--34
: قال_ ن ابن عباس حدثنا سعيد بن جبري ع: حدثنا القاسم بن أيوب قال: أخربنا األصبغ بن زيد قال

تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان اهللا وعد إبراهيم خليله أن جيعل يف ذريته أنبياء وملوكًا وائتمروا وأمجعوا أمرهم 
فلما رأوا . على أن يبعث رجاًال معهم الشفار يطوفون يف بين إسرائيل فال جيدون مولوداً ذكراً إال ذحبوه ففعلوا

توشكون أن تفنوا بين إسرائيل فتصريوا : تون بآجاهلم وأن الصغار يذحبون قالأن الكبار من بين إسرائيل ميو 
. إىل أن تباشروا من األعمال واخلدمة ما كانوا يكفونكم فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر فتقل أبناؤهم ودعوا عاماً 

ارون يف العام الذي ال يذبح فيه الغلمان فولدته عالنية أمه حىت إذا   كان القابل محلت فحملت أم موسى 
  )1(. مبوسى

   .]2/40سورة البقرة [ }אאא{: قوله تعاىل
{: ابن زيد يف قولهقال : أخربنا ابن وهب قال: وحدثين يونس بن عبد األعلى قال - 35-672

 وقرأ قول اهللا . نعمه عامة وال نعمة أفضل من اإلسالم والنعم بعد تبع هلا: قال }א
}  א  א  { ] وتذكري اهللا . اآلية ]49/17سورة احلجرات

ذه اآلية من نعمه على لسان رسوله حممد  نظري تذكري موسى  صلى اهللا عليه وسلم الذين ذكرهم جل ثناؤه 
{: هلم وذلك قوله صلوات اهللا عليه أسالفهم على عهده الذي أخرب اهللا عنه أنه قال

אאאא
א{ ] 2(  ]5/20سورة املائدة(  
אאאא{:قولـه تعاىل

 {] 2/246سورة البقرة[   
حدثين حممد بن إسحاق عن : حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا به حممد بن محيد قال - 36-4392

يف بين إسرائيل يوشع بن نون يقيم فيهم التوراة وأمر اهللا  عليه السالم خلف بعد موسى : وهب بن منبه قال

                                        
صححه يف  ) 149/  3( تفسري ابن كثري  -)  569/  5( تفسري الدر املنثور  - )  272/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/166(التفسري الصحيح 
  ) 250/  1( تفسري الطربي  )2(
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مث خلف . م فيهم التوراة وأمر اهللا حىت قبضه اهللا تعاىلمث خلف فيهم كالب بن يوقنا يقي. حىت قبضه اهللا
مث إن اهللا قبض حزقيل وعظمت يف بين إسرائيل األحداث ونسوا ما  . فيهم حزقيل بن بوزي وهو ابن العجوز

فبعث اهللا إليهم إلياس بن يس بن . كان من عهد اهللا إليهم حىت نصبوا األوثان وعبدوها من دون اهللا
وإمنا كانت األنبياء من بين إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم . بن هارون بن عمران نبياً فنحاص بن العيزار 

وكان إلياس مع ملك من ملوك بين إسرائيل يقال لـه أخاب، وكان يسمع منه . بتجديد ما نسوا من التوراة
ن دون اهللا، فجعل وكان سائر بين إسرائيل قد اختذوا صنمًا يعبدونه م. ويصدقه، فكان إلياس يقيم له أمره

إلياس يدعوهم إىل اهللا وجعلوا ال يسمعون منه شيئاً، إال ما كان من ذلك امللك، وامللوك متفرقة بالشام، كل 
فقال ذلك امللك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره ويراه على هدى من بني . ملك له ناحية منها يأكلها

 لوكاً ميعدد  -واهللا ما أرى فالنًا وفالنًا ! ال باطالً إإليه الناس  يا إلياس واهللا ما أرى ما تدعو: أصحابه يومًا 
قد عبدوا األوثان من دون اهللا إال على مثل ما حنن عليه، يأكلون ويشربون  -من ملوك بين إسرائيل 

  )1( .ويتنعمون مالكني ما ينقص من دنياهم، وما نرى لنا عليهم من فضل
{: قولـه تعاىل       א  אא   

 {] 5/20سورة املائدة[ 

{: ثنا سعيد عن قتادة قوله: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -  37-9071
אאم أ: قال} א ول من سخر كنا حندث أ

  )2(. هلم اخلدم من بين آدم وملكوا
مسعت زيد بن أسلم، : ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، قال: حدثنا الزبري بن بكار، قال - 38-9073

من كان له : " صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : فال أعلم إال أنه قال }{: يقول
  )3(." بيت وخادم فهو ملك

ثنا العالء بن عبد اجلبار، عن محاد بن سلمة، عن محيد، عن : حدثنا سفيان بن وكيع، قال -  39-9074
  )4(. وهل امللك إال مركب وخادم ودار: فقال }{: احلسن، أنه تال هذه اآلية

: أراه عن احلكم: ثنا جرير، عن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع وابن محيد، قاال - 40-9075

                                        
  )باختصار( ) 597 - 596/ 2( تفسري الطربي  )1(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 46/  3( فسري الدر املنثور ت ) 169/  6( تفسري الطربي  )2(
  ) 124/  6( تفسري القرطيب  -)  47/  3( تفسري الدر املنثور  -)  169/  6( تفسري الطربي  )3(
  ) 47/  3( تفسري الدر املنثور  -)  169/  6( تفسري الطربي  )4(



  
63  

}{ 1(. كانت بنو إسرائيل إذا كان للرجل منهم بيت وامرأة وخادم، عد ملكاً : قال(  
ثنا سفيان، عن األعمش، عن رجل، عن ابن : ثنا مؤمل، قال: حدثنا حممد بن بشار، قال - 41-9076

  )2(. البيت واخلادم: قال }{: يف قوله رضي اهللا عنهما عباس 
ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد : ثنا أبو عاصم، قال: حدثنا حممد بن عمرو، قال - 42-9077

  )3(. جعل لكم أزواجاً وخدماً وبيوتاً : قال }{: يف قول اهللا
  

                                        
  .إسناده ضعيف ) 46/  3( ثور تفسري الدر املن -)  169/  6( تفسري الطربي  )1(
  ) 46/  3( تفسري الدر املنثور  -)  187/  1( تفسري عبد الرزاق  -)  169/  6( تفسري الطربي  )2(
  ) 47/  3( تفسري الدر املنثور  -)  169/  6( تفسري الطربي  )3(
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  :الدراســــة

ا بين إسرائيل جعلهم ملوكًا واختلف يف امل راد بذلك من املنن العظيمة اليت يذكر اهللا 
  :ثالثة أقوال -  رمحه اهللا  - وذكر الطربي

  .لوكاً سخر لكم من غريكم خدماً خيدمونكممجعلكم و : قيل - 1
ألنه مل يكن يف ذلك الزمان أحد  عليه السالم إمنا قال ذلك هلم موسى : وقيل - 2

  . سواهم خيدمه أحد من بين آدم
م ميلكون أنفسهم وأهليهم  }{: إمنا عىن بقوله: قال آخرونو  - 3 أ

وقومه، وملكهم الدور واملساكن بعد التيه، وأخدمهم  وأمواهلم، بعد الذل والعبودية لفرعون
د يف يشعر بأنه ملك ألنه سي اخلدم والعبيد بعد أن كانو هم اخلدم والعبيد يف مصر، فاملرء

نفسه، تصرف لـه يف نفسه، سيد يف تصرفه، وعلى العكس من ذلك الذليل اخلاضع الذي ال 
وال يتمتع حبقه الطبيعي يف التصرف، فهو عبد مملوك، وشتان بني العبد اململوك والسيد 

  .املالك
بأنه مل يعرف أن بين اسرائيل على عهد  :وقد استشكل بعض الناس على اآلية"
ن وجد فيهم ملوك بعد ذلك، وهذا االستشكال مبين إكان فيهم ملوك و   عليه السالم  موسى

على فهم أن املراد بامللوك أصحاب السلطة والصوجلان، وهو فهم ال يساعد عليه نص اآلية، 
{فنص اآلية . وال ما جاء يف السنة تفسريًا هلا {  ولو كان املراد ملوك ،

، ألنه مل جتر العادة بأن يكون )وجعل فيكم أو منكم ملوكاً (: النص السلطان والصوجلان جلاء
قت يف التعبري بني جعل األنبياء ذا املعىن، ويؤازر ذلك أن اآلية فرّ  أفراد الشعوب مجيعاً ملوكاً 

 رادة معىن يفإال إوال سر هلذا  }ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِبَياء َوَجَعَلُكم مُُّلوكاً وجعل امللوك فقالت 
يصلح أن يقع فيه الفعل على ضمري املخاطبني، وهذا املعىن هو ما ذكرناه من  جعلهم ملوكاً 

م صاروا أحراراً متصرفني سادة ألنفسهم   )1(." أ
  

                                        
  27جملة رسالة اإلسالم عدد 239تفسري القرآن حممود شلتوت ص  )1(
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  وما صاحبها جناتهم من عدوهم:املطلب الرابع
  اآلثـــار

{:قولـه تعاىل   א         Z50 {
   ]2/50سورة البقرة [

أخربنا معمر عن أيب إسحاق اهلمداين عن : اق قالأخربنا عبد الرز : حدثنا احلسن بن حيىي قال - 43-763
{: عمرو بن ميمون األودي يف قولـه     א   

 {حىت يصيح ال تتبعوهم : ببين إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال عليه السالم ملا خرج موسى : قال
ال أفرغ من كبدها حىت : فواهللا ما صاح ليلتئذ ديك حىت أصبحوا، فدعا بشاة فذحبت مث قال: قال. الديك

مث سار . فلم يفرغ من كبدها حىت اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط. جيتمع إيل ستمائة ألف من القبط
أين أمرك ربك يا : يوشع بن نون البحر قال له رجل من أصحابه يقال له عليه السالم فلما أتى موسى 

فذهب به مث رجع  )1( فأقحم يوشع فرسه يف البحر حىت بلغ الغمر. يشري إىل البحر! أمامك: موسى؟ قال
ففعل ذلك ثالث مرات مث أوحى اهللا جل ثناؤه ! أين أمرك ربك يا موسى؟ فواهللا ما كذبت وال كذبت: فقال

א{: إىل موسى אא     {] سورة الشعراء
طريقهم حىت إذا تتاموا فيه  مث سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون يف: قال. مثل جبل: يقول ]26/63

{: أطبقه اهللا عليهم فلذلك قال    {كان مع : قال قتادة: قال معمر
   )2(. لى ألف ألف ومائة ألف حصانعموسى ستمائة ألف وأتبعه فرعون 

{:ه تعاىل ـقول     א   
Z77 {] 20/77سورة طـه[   

 رضي اهللا عنهما  ثين معاوية عن علي عن ابن عباس: ثنا أبو صاحل قال: حدثين علي قال -  44-18273
} {من آل فرعون } {: يقول} {: هـيف قول

  )3( .من البحر غرقاً 
{ثنا سعيد عن قتادة : ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال - 45-18274   {

  )4( .ال ختاف أن يدركك فرعون من بعدك وال ختشى الغرق أمامك: يقول

                                        
  )  5/29( اللسان . كثري أي املاء ال) 1(
  )  46-  1/45( أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه  و ) 276/  1( تفسري الطربي ) 2(
  ) 590/  5( تفسري الدر املنثور  -)  191/  16( تفسري الطربي  )3(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 191/  16( تفسري الطربي  )4(
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{: ه تعاىلـقول         Z52 {]ء سورة الشعرا
26/52[  

ثنا ابن علية عن سعيد اجلريري عن أيب السليل عن قيس : حدثين يعقوب بن إبراهيم قال -46-20222
فحدثنا أن الشرذمة الذين مساهم : و أحدث الناس عن بين إسرائيل قالوكان من أكثر الناس أ: قال بن عباد

كل رجل منهم على   ،وكان مقدمة فرعون سبعة مئة ألف: فرعون من بين إسرائيل كانوا ست مئة ألف قال
ببين إسرائيل  عليه السالم فلما انتهى موسى . حصان على رأسه بيضة ويف يده حربة وهو خلفهم يف الدهم

هذا البحر بني أيدينا وهذا فرعون وجنوده قد دمهنا  !؟يا موسى أين ما وعدتنا. قالت بنو إسرائيل إىل البحر
: ؛ قالال لن أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك خلقاً : انفلق أبا خالد قال: فقال موسى للبحر !من خلفنا

إنه  : فأحسبه قال. ل اجلريريقا. ضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق البحر وكانوا اثين عسر سبطاً افنودي أن 
ومثل حلصان : فلما انتهى أول جنود فرعون إىل البحر هابت اخليل اللهب؛ قال: كان لكل سبط طريق قال

فلما تتام آخر جنود فرعون يف البحر وخرج آخر بين : فوجد رحيها فاشتد فاتبعه اخليل؛ قال ،منها فرس وديق
فسمع اهللا  ما مات فرعون وما كان ليموت أبداً : و إسرائيلإسرائيل أمر البحر فانصفق عليهم فقالت بن

  )1( .فرمى به على الساحل كأنه ثور أمحر يرتاآه بنو إسرائيل: قال عليه السالم تكذيبهم نبيه 
  ]37/115سورة الصافات [ }אא{: ه تعاىل ـقول

: ثنا أسباط عن السدي يف قوله: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثنا حممد بن احلسني قال -47-22675
}אא {2(. من الغرق: قال(   
א{ثنا سعيد عن قتادة : ثنا يزيد قال: لحدثنا بشر قا -48-22676  

{: قوله و . أي من آل فرعون} א{ وقومهما  عليهما السالم ونصرنا موسى وهارون : يقول
  )3(. هلم }אא{على فرعون وآله بتغريقناهم 

{: تعاىل  هـقول      א    {]سورة 
   ]2/50البقرة 

: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: حدثنا عمرو بن محاد قال: حدثين موسى بن هارون قال - 49-759
البحر كناه أبا خالد وضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فدخلت بنو  الم عليه السملا أتى موسى 

                                        
  )  333/  6( ابن أيب شيبة  مصنف)  76 - 75/ 19( تفسري الطربي  )1(
  )4/209(حسنه يف التفسري الصحيح )  90,  67/  23( تفسري الطربي  )2(
  )4/209(حسنه يف التفسري الصحيح )  90/  23( تفسري الطربي  )3(



  
67  

  )1( إسرائيل وكان يف البحر اثنا عشر طريقاً يف كل طريق سبط
َناُكْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنـُْتْم تـَْنظُُرونَ  : ه تعاىل ـقول رة البقرة سو [} َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأْجنَيـْ
2/50[  

حدثنا سفيان، : حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: حدثين عبد الكرمي بن اهليثم، قال -  50-764
أوحى اهللا جل وعز إىل موسى : قال رضي اهللا عنهما حدثنا أبو سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس : قال

، فأتبعهم فرعون فـي بنـي إسرائيـل لـيالً فسرى موسى ب: قال. أن أسر بعبادي ليًال إنكم متبعون عليه السالم 
{: ألف ألف حصان سوى اإلناث، وكان موسى فـي ستـمائة ألف، فلـما عاينهم فرعون قال  

   Z54    Z55    Z56 {]سورة الشعراء 
دواّب  )2(، فسرى موسى ببنـي إسرائيـل حتـى هجموا علـى البحر، فـالتفتوا، فإذا هم بَرْهج ]56- 26/54

هذا البحر أمامنا، وهذا فرعون قد ! يا موسى ، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا: فرعون، فقالوا 
{قال . بـمن معه )3(رهقنا א   

 {] فأوحى اهللا جل ثناؤه إلـى موسى أن اضرب بعصاك البحر ، : قال  ،]7/129سورة األعراف
 - رعدة  يعنـي له -  )4(فبـات البحر له أفكل: قال . أن امسع لـموسى وأطع إذا ضربك : وأوحى إلـى البحر

. أمرت أن أضرب البحر: بـماذا أمرت؟ قال : فقال يوشع لـموسى : قال . ال يدرى من أّي جوانبه يضربه 
كل طريق كالطود   ،فضرب موسى البحر بعصاه، فـانفلق، فكان فـيه اثنا عشر طريقاً : قال. فـاضربه: قال

ما لنا ال : الطريق، قال بعضهم لبعضفلـما أخذوا فـي . العظيـم، فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فـيه
م علـى طريق مثل طريقكم! سريوا: أين أصحابنا ال نراهم؟ قال: نرى أصحابنا؟ قالوا لـموسى ال : قالوا. فإ

  .نرضى حتـى نراهم
. لسيئةاللهّم أعنـي علـى أخالقهم ا: عليه السالم قال موسى :  )5(قال سفـيان ، قال عمار الدهنـي-51
قال موسى بعصاه علـى . أن قل بعصاك هكذا، وأومأ بـيده يديرها علـى البحر: فأوحى اهللا إلـيه: قال

  .الـحيطان هكذا ، فصار فـيها ُكًوى ؛ ينظر بعضهم إلـى بعض
فساروا حتـى خرجوا من : رضي اهللا عنهما قال أبو سعيد ، عن عكرمة ، عن ابن عبـاس : قال سفـيان -52

                                        
  ) 337/  3( تفسري ابن كثري  -)  294/  6( تفسري الدر املنثور  -)  275/  1( تفسري الطربي  )1(
  ) .  2/281( النهاية . لغبار ا: الرهج ) 2(
  ) .  2/283( انظر النهاية . أي دنونا منه ) 3(
  ) .  1/56( النهاية . أي الرعدة من برد أو خوف ) 4(
  )  4833( عمار بن معاوية الدهين ، أبو معاوية البجلي الكويف ، صدوق يتشيع التقريب ) 5(
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، هجم فرعون علـى البحر هو وأصحابه ، وكان فرعون علـى عليه السالم  ا جاز آخر قوم موسىالبحر، فلـم
فلـما هجم علـى البحر هاب الـحصان أن يقتـحم فـي البحر، فتـمثل له جربيـل . )1(فرس أدهم َذنُوب حصان

 طرقاً : قال  -لبحر َرْهوااترك ا: وقـيـل لـموسى . فلـما رآها الـحصان تقّحم خـلفها . علـى فرس أنثى وديق 
ودخـل فرعون وقومه فـي البحر، فلـما دخـل آخر قوم فرعون وجاز آخر قوم موسى أطبق : قال -علـى حاله 

  )2(.البحر علـى فرعون وقومه فأغرقوا
  

                                        
  ) .  2/170( النهاية . أي وافر شعر الذنب ) 1(
  )1/158(صححه يف التفسري الصحيح )  277 -  276/ 1( تفسري الطربي  )2(
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  :الدراســــة

يذكر اهللا تبارك وتعاىل ليهود املدينة منته على أسالفهم يوم كانوا مستعبدين عند فرعون 
الك عدوهم أمامهم، وكيف خلصهم يوم كانوا وقوم ه، وكيف أجناهم منهم وأقر أعينهم 

م سوء العذاب يذحبون الذكور ويستبقون اإلناث   .يسومو
   :قيل معناه} { )1( قال القرطيب

إذا  ،سامه خطة خسف :قاليولونكم ي :وقال أبو عبيدة ،يذيقونكم ويلزمونكم إياه - 1
   :ومنه قول عمرو بن كلثوم ،أواله إياها

 إذا مـــــــــــــــا امللـــــــــــــــك ســــــــــــــــام النـــــــــــــــاس خســــــــــــــــفاً   أبينــــــــــــــــــــــــــا أن نقــــــــــــــــــــــــــر اخلســــــــــــــــــــــــــف فينــــــــــــــــــــــــــا
 يستخدمه بين إسرائيل خدامًا وصناعًا ومن مل ، فقد جعل فرعونوقيل يدميون تعذيبكم - 2

مث أبدهلم اهللا باملعجزات على ضعفهم وفقرهم، ففلق هلم البحر معجزة . ضرب عليه اجلزية
باقية يتلوها الناس إىل يوم القيامة، وأغرق عدوهم اجلبار الذي دعاهم إىل عبادته أغرقه وقومه 

  .أمامهم
  :ويف هذه املعاين من اإلشارات ما يلي

ب من فرعون وقومه جناة هلم، فهم اخللف الذين جناة أسالفهم من اهلالك والعذا - 1
  .ورثوا الكتاب، والدين من بعدهم فليشكروا اهللا على ذلك وليتبعوا نبيه

مبا كان عليه سلفهم من الذل والضعف، وعدوهم من اجلربوت  تذكري اليهود - 2
لغلبة والظهور والعظمة، إال أن احلق كان معهم والباطل مع خصمهم، ومع ذلك كانت ا

م وضعف حممد   صلى اهللا عليه وسلم لصاحب احلق مع فقره وضعفه، فال يغرتوا بقو
  )2(.وأصحابه فليس هلم إال متابعته واإلميان مبا جاء به

فأما ما ذكره : "على عدد الذين خرجوا مع فرعون يف تفسريه معلقاً  قال احلافظ ابن كثري 
رائيليات من أنه خرج يف ألف ألف وستمائة ألف فارس، منها مائة ألف غري واحد من اإلس

. ففي ذلك نظر  - فيهم مثامنائة ألف حصان أدهم : على خيل دهم ، وقال كعب األحبار

                                        
  ومابعدها1/348تفسري القرطيب) 1(
  )بتصرف( 3/74ومفاتيح الغيب للرازي1/234وابن كثري1/314الطربي :انظر )2(
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والذي أخرب به هو النافع، . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. والظاهر أنه من جمازفات بين إسرائيل
م خرجوا بأمجعهمومل يعني ع م إذ ال فائدة حتته، إال أ   )1( "د

م من عدوهم  م,ويف جنا آية :وكثرة عدوهم وقوته, وتشردهم, وضعفهم, مع قلة عدد
ا اليهود , يوم قدم عليهم املدية  صلى اهللا عليه وسلم بني ظهراين الرسول  صدق يقيس 

م به فكان , وقومه عليه السالم كما نصر موسى ,صحبة ألن اهللا سينصره و . فوجب إميا
  .عليهم االستفادة مما حصل ألسالفهم وال جيحدوا نعمة اهللا عليهم

م مثل بين  كما أن فيه تسلية وعربة وعظة للمسلمني مجيعاً، وأال يكونوا يف حيا
صلى اهللا عليه وسلم اهللا  بل يلتفوا طائعني منقادين مستسلمني ملا يأمرهم به رسول, إسرائيل

صلى اهللا عليه ، خاصة يف حالة ضعفهم وقلتهم كما قال تعاىل مذكرًا صحابة رسول اهللا 
{ :بفضله عليهم فقال وسلم   א      אא

 א א    א    Z26 {
  ]8/26سورة األنفال [

. فالواجب الصرب والشكر وسؤال اهللا النصر

                                        
  ) 6/153( تفسري ابن كثري )1(
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  بعثهم بعد املوت:املطلب اخلامس

  :اآلثار

   ]2/56سورة البقرة [} Z56{:ه تعاىلـقول
ملا رجع موسى : قال بن إسحاق حممدثنا سلمة بن الفضل عن : حدثنا به حممد بن محيد قال -53-806

وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه يف اليم؛ اختار  يهألخإىل قومه ورأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال 
 ،فتوبوا إليه مما صنعتم عز وجل انطلقوا إىل اهللا : فاخلري وقال اخلري منهم سبعني رجالً  عليه السالم موسى 

م إىل طور ! صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ،من تركتم وراءكم من قومكم علىوسلوه التوبة   سيناءفخرج 
يل حني صنعوا ما أمرهم به  ذكرفقال له السبعون فيما . وكان ال يأتيه إال بإذن منه وعلم ،قته له ربهمليقات و 

 عليه السالم فلما دنا موسى . أفعل: فقال! ربنا كالمطلب لنا إىل ربك لنسمع  ايا موسى : وخرجوا للقاء اهللا
. ادنوا: وقال للقوم ،فدخل فيه لسالم عليه اودنا موسى  ،كلهمن اجلبل وقع عليه الغمام حىت تغشى اجلبل  

نور ساطع ال يستطيع أحد من بين آدم أن ينظر  جبهتهإذا كلمه ربه وقع على  عليه السالم وكان موسى 
فسمعوه وهو يكلم موسى  حىت إذا دخلوا يف الغمام وقعوا سجوداً  القومودنا . فضرب دونه احلجاب ،إليه

لن : رغ من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا ملوسىفلما ف. وال تفعل فعلا: يأمره وينهاه
م الرجفة  يناشد ربه ويدعوه  موسىوقام . وهي الصاعقة فماتوا مجيعاً نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذ

قد سفهوا  ]7/155سورة األعراف [} {: ويرغب إليه ويقول
 اخرتت منهم سبعني رجالً أي أن هذا هلم هالك  منا؟أفتهلك من ورائي من بين إسرائيل مبا تفعل السفهاء 

{منهم رجل واحد فما الذي يصدقوين به أو يأمنوين عليه بعد هذا؟  معياخلري فاخلري أرجع إليهم وليس 
  {] حىت رد إليهم  ويطلب إليه عز وجل فلم يزل موسىناشد ربه  ]7/156سورة األعراف

  )1(  .ال إال أن يقتلوا أنفسهم: يل من عبادة العجل فقال للبين إسرائي التوبةأرواحهم فطلب إليه 
عليه قال هلم موسى : ابن زيد قال: أنا ابن وهب قال: حدثين يونس بن عبد األعلى قال - 54-808

فأمرهم بقتل أنفسهم  ،دون العجليعب فوجدهمملا رجع من عند ربه باأللواح قد كتب فيها التوراة  السالم 
اكم  ،فيها كتاب اهللا فيه أمره الذي أمركم األلواحإن هذه : فقال ،ففعلوا فتاب اهللا عليهم يه الذي  به و

 كتايبهذا  : يأخذ بقولك أنت؟ ال واهللا حىت نرى اهللا جهرة حىت يطلع اهللا علينا فيقول ومن: فقالوا. عنه
{: قول اهللا تعاىل وقرأهذا كتايب فخذوه؟ : يكلمك أنت يا موسى فيقولفما له ال يكلمنا كما ! فخذوه

 א   {] م وجل فجاءت غضبة من اهللا عز : قال ]2/55سورة البقرة فجاء

                                        
  ) 94/  1( تفسري ابن كثري  -)  291/  1( تفسري الطربي  )1(
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م وقرأ قول اهللا تعاىل بعدمث أحياهم اهللا من : قال. بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أمجعونصاعقة  {: مو
   {] خذوا كتاب اهللا: موسىفقال هلم  ]2/56سورة البقرة !

فبعث اهللا . قالوا ال! خذوا كتاب اهللا: قال. حيينا مثأصابنا أنا متنا : أي شيء أصابكم؟ قالوا: فقالوا ال فقال
  )1(  .فوقهمتعاىل مالئكة فنتقت اجلبل 

: هـقتادة يف قول معمر عن أخربنا: أخربنا عبد الرزاق قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال -أ 55-809
}א Z55  Z56 {
م الصاعقة مث بعثهم اهللا تعاىل ليكملوا بقية آجاهلم: قال ]56-2/55 سورة البقرة[   )2( .أخذ

: هـجعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس يف قول أيبثنا ابن : ثنا إسحاق قال: املثىن قال حدثين-ب56-809
}א {فسمعوا  : قال. فساروا معه عليه السالم أختارهم موسى  الذينهم السبعون : قال

{: فقالوا كالماً  א   {فذلك . ماتوا: يقول. فسمعوا صوتا فصعقوا: قال
م؛ ألن } {: قوله م ذاك كان عقوبة هلم فبعثوا لبقية فبعثوا من بعد مو مو

  )3( .آجاهلم
: حدثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: وكما حدثنا به القاسم بن احلسن قال -  57-796

  )4( .عالنية: قال} א{: رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس
: أخربنا معمر عن قتادة يف قوله: أخربنا عبد الرزاق قال: ىي قالحدثنا به احلسن بن حي - 58-800
}א {] 5( .ماتوا: قال ]4/153سورة النساء(  

                                        
  ) 95/  1( تفسري ابن كثري  -)  292/  1( الطربي تفسري  )1(
صححه يف  ) 112/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  46/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  292/  1( تفسري الطربي  )2(

  )1/164(التفسري الصحيح 
  ) 170/  1( تفسري الدر املنثور  -)  112/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  292/  1( تفسري الطربي  )3(
 -)  1103/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  111/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  289/  1( تفسري الطربي  )4(

  ) 170/  1( تفسري الدر املنثور 
تفسري  -)  112/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  46/  1( تفسري عبد الرزاق  -)  290/  1( تفسري الطربي  )5(

  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح  ) 170 / 1( الدر املنثور 
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  :الدراســــة

 حيييهم بعد ذلك، وهي من نعم اهللا على بين إسرائيل أن جعلهم يرون بأعينهم املوت مث
آية عجيبة، ومنة عظيمة، وإن كان ظاهرها العقوبة ولكنها مل تدم عليهم، وذلك حني اختار 

سبعني رجًال من قومه ليتوبوا اىل اهللا من اختاذهم العجل، وجعل هارون  عليه السالم موسى 
ذين اختارهم موسى وكان هؤالء السبعني ال )1(خليفته على الباقني، وكان املوعد جبل الطور، 

وهم  عليه السالم هم أصلح القوم، فلما جاؤا مليقات اهللا، وكلم اهللا نبيه وكليمه  عليه السالم 
{: يسمعون وأبت نفوسهم املشبعة بالعناد إال أن يروا اهللا جهرة كما قال تعاىل  

 א        א { ] سورة البقرة
يعتذر إىل ربه، ويدعوه فاستجاب له ربه  ه السالم عليفهلكوا مجيعاً، فقام موسى  ]2/55
אא{: تعاىل  الق

א
אא{ ] 7/155سورة ألعراف[  

وقد وردت أقوال كثرية يف السبب الذي من أجله طلبوا الرؤية، غالبها من الروايات 
: ما روي يف السبب الذي من أجله قالوا ملوسى فهذا" :رمحه اهللا  قال الطربي. اإلسرائيلية

}א {ه يف ـوال خرب عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قول
 ،وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه. ذلك ملوسى تقوم به حجة فتسلم هلم قيلهمسبب 

إن اهللا جل ثناؤه قد : خرب بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال الفإذا كان 

                                        
طور بالضم مث السكون وآخره راء والطور يف كالم :  47: ص 4: قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان ج )1(

العرب اجلبل وقال بعض أهل اللغة ال يسمى طورا حىت يكون ذا شجر وال يقال لألجرد طور وقيل مسي طورا 
لالستثقال ويقال جلميع بالد الشام الطور وقد تقدم لذلك شاهد يف طرآن أسقطت باؤه  Àببطور بن إمسعيل 

وكان ميلكها فنسبت إليه وقد  Àبوزن قرآن من هذا الكتاب وقال أهل السري مسيت بطور بن امسعيل بن إبراهيم 
اعتقاد عظيم  ذكر بعض العلماء أن الطور هذا اجلبل املشرف على نابلس وهلذا حيجه السامرة وأما اليهود فلهم فيه

وبالقرب من مصر مث موضع  Àويزعمون أن إبراهيم أمر بذبح إمسعيل فيه وعندهم يف التوراة أن الذبيح إسحاق 
يسمى مدين جبل يسمى الطور وال خيلو من الصاحلني وحجارته كيف كسرت خرج منها صورة شجرة العليق وعليه  

ائيل وبلسان النبط كل جبل يقال له طور فإذا كان مث خروجه من مصر ببين إسر  Àكان اخلطاب الثاين ملوسى 
عليه نبت وشجر قيل طور سيناء والطور جبل بعينه مطل على طربية األردن بينهما أربعة فراسخ على رأسه بيعة 

  واسعة حمكمة البناء موثقة األرجاء 
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م قالوا له نعأخرب  كما أخرب } א{: قوم موسى أ
معنهم  ذه اآليات توبيخاً  عز وجل وإمنا أخرب اهللا . قالوه أ  هلم بذلك عنهم الذين خوطبوا 

 حاجة العليه، و قامت حجته على من احتج به  وقد صلى اهللا عليه وسلم يف كفرهم مبحمد 
عنهم  أخربناوقد قال الذين . ملن انتهت إليه إىل معرفة السبب الداعي هلم إىل قيل ذلك

  )1(" .كما قال  أن يكون بعضها حقاً  ذكرناها وجائزاألقوال اليت 
وغريه إمنا هي عقوبة، وردوا الستيفاء آجاهلم وأرزاقهم ولو ماتوا بآجاهلم  وكما قال قتادة

  )2(. ا إىل يوم القيامةمل يبعثو 
واليهود عامة إىل قيام الساعة، ففي تعداد النعم موعظة  واملخاطب هنا هم يهود املدينة

مثل ما طلب أسالفهم  صلى اهللا عليه وسلم للجميع، وعربة هلم، حىت ال يطلبوا من حممد 
  .، وتذكرياً لسلفهم من اليهودعليه السالم من موسى

  

                                        
  1/332تفسري الطربي )1(
  1/97والبغوي 1/275والقرطيب1/112تفسريابن أيب حامت  )2(



  
75  

  
  رض املقدسةألمتكينهم من ا:ب السادساملطل

  :اآلثــــار

א{:ه تعاىلـقول א אא א    א א  אא  
אאZ58{ ] 2/58سورة البقرة[   

אא{: يف قوله قتادة معمر عن أنبأنا: الرزاق قالأنبأنا عبد : حيىي قالاحلسن بن  حدثنا - 59-837
א{1(  .بيت املقدس: قال(  

{: السدي أسباط عن ثنا: محاد قالحدثين عمرو بن : هارون قالحدثين موسى بن  - 60-838
אאא {2(  .أما القرية فقرية بيت املقدس(  

אאא{: زيد عن قوله ابنسألته يعين : أخربنا ابن وهب قال: يونس قالحدثين  - 61-840
א {3(  .املقدسهي أرحيا وهي قرية من بيت : قال(  

                                        
تفسري  -)  116/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  46/  1( تفسري عبد الرزاق  -)  299/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح  ) 172/  1( الدر املنثور 
  ) 200/  8( فتح الباري  -)  299/  1( تفسري الطربي  )2(
  ) 172/  1( ر تفسري الدر املنثو  -)  299/  1( تفسري الطربي  )3(
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  :الدراســــة

أربعني سنة يتيهون يف الصحراء  قدسةقضى اهللا على بين إسرائيل بعدم دخول األرض امل
{: تعاىل وسيأيت احلديث عنه، قال ) بالتيه( وهو ما عرف

אאא {] اية هذه املدة  ]5/26سورة املائدة ويف 
{ :تعاىل الطويلة، قال אא  אא   א  

אאאאא {] 7/161سورة األعراف[  
يا حممد من خطإ فعل  أيضاً واذكر :  صلى اهللا عليه وسلم تعاىل ذكره لنبيه حممد  قولي

م ،هؤالء القوم م نبيهم موسى  ،وخالفهم على ر وتبديلهم القول  ،عليه السالم وعصيا
א{: الذي أمروا أن يقولوه حني قال اهللا هلم  ، وهي قرية بيت املقدس} אא

}א {ا : يقول ا ونبا أىن شئتم منها : منها يقول} {من مثارها وحبو
}א {وبنا ذنهذه الفعلة حطة حتط : وقولوا: يقول}  { يتغمد لكم ربكم

א{. ا يؤاخذكمذنوبكم اليت سلفت منكم فيعفو لكم عنها فال   { منكم
  .اخلطاياوهم املطيعون هللا على ما وعدتكم من غفران 

ذكرهم بذلك جل ذكره اختالف آبائهم، وسوء استقامة أسالفهم ألنبيائهم، ف: مث قال
ة معاينتهم من آيات اهللا جل وعز وعربه ما تثلج بأقلها الصدور، وتطمئن بالتصديق مع كثر 

وهم مع ذلك مرة . معها النفوس؛ وذلك مع تتابع احلجج عليهم، وسبوغ النعم من اهللا لديهم
يسألون نبيهم أن جيعل هلم إهلًا غري اهللا، ومرة يعبدون العجل من دون اهللا، ومرة يقولون ال 

{: رى اهللا جهرة، وأخرى يقولون لـه إذا ُدعوا إىل القتالنصدقك حىت ن 
 {] ومرة يقال هلم ]5/24سورة املائدة :}אאאא

א {] حنطة يف شعرية ويدخلون : فيقولون ]7/161سورة األعراف
ا نبيهم  الباب من قبل أستاههم، اليت يكثر  عليه السالم مع غري ذلك من أفعاهلم اليت آذوا 

ذه اآليات من يهود بين إسرائيل . إحصاؤها فأعلم ربنا تبارك وتعاىل ذكره الذين خاطبهم 
م لن يعدوا أن يكونوا يف  صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا بني ظهراين مهاجر رسول اهللا  أ

، وجحودهم نبوته، وتركهم اإلقرار به ومبا جاء به مع  عليه وسلم صلى اهللاتكذيبهم حممدًا 
علمهم به ومعرفتهم حبقيقة أمره، كأسالفهم وآبائهم الذين فصل عليهم قصصهم يف 
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لى نبيهم موسى صلوات اهللا وسالمه عليه تارة عارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى وتوثبهم 
   .م وسبوغ آالئه عليهمبعد أخرى مع عظيم بالء اهللا جل وعز عنده

  :وبسط ذلك كالتايل
اليت كتب اهللا  من بين إسرائيل أن يدخلوا األرض املقدسة عليه السالم ملا طلب موسى 

م ولن يدخلوها  هلم، جبنوا عن دخوهلا، ورفضوا وتعللوا بالقوم اجلبارين القاطنني هلا،وقالوا أ
، وكان فيهم رجالن ممن خياف اهللا، فبينوا هلم أنسب الطرق لدخوهلا، نها اجلبارونحىت خيرج م

وما زادهم ذلك غري العناد، بل طلب بنوا إسرائيل من موسى أن يذهب هو وربه فيقاتال، 
ا اليهود أسالفهم، وذلك يوم أن عامة، ما من اهللا به على  ومن النعم العظيمة اليت يذّكر اهللا 

أذن هلم باخلالص من التيه الذي دام أربعني عاماً، وهي اليت حرم اهللا عليهم فيها الدخول اىل 
األرض املقدسة، دهلم إىل ما يوجب رمجته واخلالص من عناء التيه والضياع، فأمرهم بالدخول 

  )حطة(وأن يقولوا ) سجداً (
א{: تعاىل  قال    א    א א  א

אאאא{.] 7/161سورة األعراف[   
  .وقد وعدهم اهللا بالرزق الرغيد والواسع إن هم أطاعوا أمره

  واختلف يف هذه القرية ماهي؟
مسلم  وأيب وقتادة والربيع بن أنس السدي وهو املروي عن بيت املقدس: فقيل - 1

  )1(.وغري واحد األصفهاين
  )2(.وعبد الرمحن بن زيد رضي اهللا عنهما  وحيكى عن ابن عباس أرحيا :وقيل - 2

                                        
أيلة بالفتح مدينة على ساحل حبر القلزم مما يلي الشام وقيل هي آخر احلجاز وأول الشام  :قال ياقوت احلموي) 1(

ا زرع يسري وهي مدينة لليهود  واشتقاقها قد ذكر يف اشتقاق إيلياء بعده قال أبوزيد أيلة مدينة صغرية عامرة 
ا يف يد اليهود عهد لرسول اهللا الذين حرم اهللا عليهم صيد السمك يوم   ‘السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير و

وقال أبو عبيدة أيلة مدينة بني الفسطاط ومكة على شاطىء  Àوقال أبو املنذر مسيت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم 
ه على اجلزية وقرر على  من أيلة وهو يف تبوك فصاحل‘ حبر القلزم تعد يف بالد الشام وقدم يوحنة بن روبة على النيب 

م من املسلمني وكتب هلم   كل حامل بأرضه يف السنة دينارا فبلغ ذلك ثالمثائة دينار واشرتط عليهم قرى من مر 
  292:ص 1:معجم البلدان ج: كتابا أن حيفظوا ومينعوا

مة لغة عربانية وهي مدينة أرحيا بالفتح مث الكسر وياء ساكنة واحلاء مهملة والقصر وقد رواه بعضهم باخلاء املعج) 2(
اجلبارين يف الغور من أرض األردن بالشام بينها وبني بيت املقدس يوم للفارس يف جبال صعبة املسلك مسيت فيما 
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  .يف تفسريه كما حكاه الرازي  مصر: وقيل  - 3
ا بيت املقدس رمحه اهللا  ورجح ابن كثري ا ليست على : عن أرحيا ، وقالأ هذا بعيد أل

  .وهم قاصدون بيت املقدس ال أرحياء ،طريقهم
ا بيت املقدس بعد أربعني سنة مع وهذا كان ملا خرجوا من التيه  ،والصحيح األول أ

وقد حبست هلم الشمس يومئذ  ،وفتحها اهللا عليهم عشية مجعة ،عليه السالم  يوشع بن نون
أي )  سجداً (  - باب البلد- وملا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب  ،حىت أمكن الفتح قليالً 
ليهم وإنقاذهم من التيه ورد ع ،هللا تعاىل على ما أنعم عليهم من الفتح والنصر شكراً 

  .والضالل
  :على أقوال }אאאא{: واختلف ي املراد بالسجود يف قوله تعاىل

 روىو  ))أي ركعاً ((: ه تعاىلـأنه كان يقول يف قول رضي اهللا عنهما عن ابن عباس  - 1
من  ركعاً (( :قال }אאאא{ه ـيف قول رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس ابن جرير
من حديث سفيان  من حديث سفيان به ورواه ابن أيب حامت )1( ورواه احلاكم ))باب صغري
   ،به وزاد فدخلوا من قبل أستاههم وهو الثوري

واستبعده  ))أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخوهلم((: وقال احلسن البصري - 2
  .الرازي

   ،ر محله على حقيقتهاخلضوع لتعذ :وحكي عن بعضهم أن املراد ههنا بالسجود  - 3
  :مث اختلف يف املراد بالباب

   ))كان الباب قبل القبلة((: رضي اهللا عنهما  قال ابن عباسف - 1
 ))هو باب احلطة من باب إيلياء بيت املقدس(( :أنه قال_ ويف رواية أخرى عنه  - 2

  .والضحاك وقتادة والسدي جماهدهو قول و 
  .وحكى الرازي عن بعضهم أنه عين بالباب جهة من جهات القبلة - 3 

                                                                                                                  
  165:ص 1:معجم البلدان ج:  Àقيل بأرحيا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح 

   2/262املستدرك  )1(
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عبد وعن  ))فدخلوا على شق(( رضي اهللا عنهما قال ابن عباس دخوهلم ف أما طريقة 
فدخلوا مقنعي رؤسهم أي رافعي رؤسهم  قيل هلم أدخلوا الباب سجداً ((_  اهللا بن مسعود
   ))خالف ما أمروا

   }א{قوله تعاىل أما 
وروي  ))مغفرة أستغفروا((: قال }א{ رضي اهللا عنهما عباس  ابنعن ف - 1

  حنوه عن عطاء واحلسن وقتادة والربيع بن أنس
قولوا هذا ((: قال }א{ رضي اهللا عنهما وقال الضحاك عن ابن عباس  - 2

   ))األمر حق كما قيل لكم
   ))ال إله إال اهللا :قولوا((وقال عكرمة  - 3
إىل رجل قد مساه فسأله عن  رضي اهللا عنهما كتب ابن عباس (( وقال األوزاعي - 4

   ))ذنبفكتب إليه أن أقر بال }א{ه تعاىل ـقول
  ))حطط عنا خطايانااأي ((: وقال احلسن وقتادة - 5
א{ه تعاىل ـوقول   א א  { ] روى ]2/59سورة البقرة 
ادخلوا : قيل لبين إسرائيل(( :قال صلى اهللا عليه وسلم عن النيب _  عن أيب هريرة البخاري
 )).حبة يف شعرة :فبدلوا وقالوا ،فدخلوا يزحفون على أستاههم ،حطة :وقولوا ،جداً الباب س

)1(  
قال ((: ليه وسلم صلى اهللا عقال رسول اهللا  :لقا_ هريرة  أيبعن عبد الرزاق روى و  

فبدلوا ودخلوا  ،حطة نغفر لكم خطاياكم :وقولوا ،ادخلوا الباب سجداً  : اهللا لبين إسرائيل
 وهذا حديث صحيح رواه البخاري .))حبة يف شعرة :فقالوا ،الباب يزحفون على أستاههم

عن عبد بن محيد   )4( عن حممد بن رافع والرتمذي )3( عن إسحاق بن نصر ومسلم )2(
  .كلهم عن عبد الرزاق به وقال الرتمذي حسن صحيح

                                        
   4479البخاري ح  )1(
   3403 البخاري )2(
   3015 مسلم )3(
   2956 الرتمذيسنن )4(
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مة أكان تبديلهم كما حدثين صاحل بن كيسان عن صاحل موىل التو   وقال حممد بن إسحاق
م عن ابن عباس _  عن أيب هريرة صلى اهللا عليه أن رسول اهللا  رضي اهللا عنهما وعمن ال أ

يزحفون على أستاههم وهم  دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ((: قال وسلم 
وحدثنا سليمان بن  ،حدثنا أمحد بن صاحل )1( وقال أبو داود ))ون حنطة يف شعريةيقول
عطاء بن  عن ،عن زيد بن أسلم ،حدثنا هشام بن سعد ،حدثنا عبد اهللا بن وهب ،داود
قال اهللا لبين إسرائيل (( ،صلى اهللا عليه وسلم عن النيب  ،_ عن أيب سعيد اخلدري ،يسار

  .)2(داود مث قال أبو  ))وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم دخلوا الباب سجداً ا
حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أمحد بن  وقال ابن مردويه

بن  حممد بن املنذر القزاز حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن هشام بن سعد عن زيد
اهللا عليه صلى سرنا مع رسول اهللا ((: قال_ أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري 

فقال رسول اهللا  ))حىت إذا كان من آخر الليل أجزنا يف ثنية يقال هلا ذات احلنظل وسلم 
اهللا لبين إسرائيل ما مثل هذه الثنية الليلة إال كمثل الباب الذي قال ((: صلى اهللا عليه وسلم 

}אאאא2/58سورة البقرة  [ }א[ ((   
{ :يف قوله تعاىل وقال سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن الرباء א 

א{ ]  اليهود قيل هلم (( :قال ]2/142سورة البقرة}אאאركعاً  :قال }א 
} א{ أي مغفرة فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة محراء فيها شعرية، 

  ]2/59البقرة   سورة[ }אאא{ : تعاىلفذلك قول اهللا
: _ وقال الثوري عن السدي عن أيب سعد األزدي عن أيب الكنود عن ابن مسعود

))}א{ فأنـزل اهللا  ،حنطة حبة محراء فيها شعرية :فقالوا}אא 
א{  

م قالوا هطاً ((: أنه قال_ قال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود  أزبة  مسعاناً  إ
א{ :ء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعاىلبة حنطة محرامزبا فهي بالعربية ح

אא{  

                                        
   4006سنن أيب داود  )1(
   4007سنن أيب داود  )2(
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يف  رضي اهللا عنهما  وقال الثوري عن األعمش عن املنهال عن سعيد عن ابن عباس
א{ :ه تعاىلـقول א אغري فدخلوا من قبل أستاههم من باب ص ركعاً (( :قال }א

وهكذا روي عن } אאא{ه تعاىل ـوقالوا حنطة فذلك قول
  .وحيىي بن رافع والربيع بن أنس وقتادة واحلسن والضحاك وعكرمة وجماهد عطاء

م بدلوا أمر اهللا هلم من اخلضوع بالقول  فسرونوحاصل ماذكره امل ومادل عليه السياق أ
رافعي  ،من قبل أستاههم ،فدخلوا يزحفون على أستاههم فأمروا أن يدخلوا سجداً  ،والفعل
فاستهزأوا فقالوا حنطة يف  ،حطط عنا ذنوبنا وخطايانااوأمروا أن يقولوا حطة أي  ،رؤسهم
م بأسه ،وهذا يف غاية ما يكون من املخالفة واملعاندة !شعرية وعذابه  ،وهلذا أنـزل اهللا 

אאאא{وهو خروجهم عن طاعته وهلذا قال  ،بفسقهم
  א Z59 {] رضي اهللا  عن ابن عباس وقال الضحاك ]2/59سورة البقرة

 وهكذا روي عن جماهد ))كل شيء يف كتاب اهللا من الرجس يعين به العذاب(( :عنهما 
وقال  ))الرجز الغضب((: أنه العذاب وقال أبو العالية وقتادة واحلسن والسدي وأيب مالك

وقال ابن أيب  ))الطاعون((: وقال سعيد بن جبري ))وإما الربد، الرجز إما الطاعون(( الشعيب
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم بن  حامت

 رضي اهللا عنهم سعد يعين ابن أيب وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزمية بن ثابت 
الطاعون رجز أو عذاب عذب به من كان ((: صلى اهللا عليه وسلم قالوا قال رسول اهللا 

من حديث سفيان الثوري به وأصل احلديث يف الصحيحني  )1( وهكذا رواه النسائي ))قبلكم
احلديث  ))إذا مسعتم الطاعون بأرض فال تدخلوها((: من حديث حبيب بن أيب ثابت )2(

جرير أخربين يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخربين  قال ابن
: قال صلى اهللا عليه وسلم عامر بن سعد بن لأليب وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول اهللا 

وهذا احلديث أصله خمرج يف  ))إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض األمم قبلكم((

                                        
   2218م  7523سنن البيهقي  )1(
   2218 حيح مسلمص 5728حيح البخاري ص )2(
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من حديث الزهري ومن حديث مالك عن حممد بن املنكدر وسامل بن أيب  )1(الصحيحني 
  .النضر عن عامر بن سعد بنحوه

                                        
   2218 حيح مسلمص 3473 حيح البخاريص )1(
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  مضاعفة أجر من آمن منهم:املطلب السابع

  :اآلثــــار

אא{: ه تعاىلـقول
{ ] 2/62سورة البقرة[  

حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن : ثنا أبو صاحل قال: حدثين املثىن قال - 62-929
אאאאאאאא{: عباس قوله

  { فأنـزل اهللا تعاىل بعد
א{: هذا  א      א   { .] آل عمرانسورة 
3/85[ )1(  

{: قولـه تعاىل אא אא אא  
אאZ28 {] 57/28سورة احلديد[  

ثين أيب، عن أبيه، عن ابن عباس : ثين أيب، ثين عمي، قال: قال. حدثين حممد بن سعد -63-26086
}אאאאאא {2(.يعين الذين آمنوا من أهل الكتاب(  

  ]28/51سورة القصص [} Z51א{: قولـه تعاىل
ثنا محاد، عن عمرو، عن حيىي بن جعدة، عن : ثنا حيان، قال: حدثنا ابن سنان، قال - 64-20953

{نـزلت هذه اآلية : عطية القرظي قال א  {  حىت بلغ}
 {لعلهم يتذكرون عهد : يعين حممداً : د بقولهيف عشرة أنا أحدهم، فكأن ابن عباس أرا

  )3(. اهللا يف حممد إليهم، فيقرون بنبوته ويصدقونه

                                        
احلافظ يف الفتح وحسن إسناده  ) 104/  1( تفسري ابن كثري  - )  323/  1( تفسري الطربي ) 1(

)10/441(.  
)  3341/  10( تفسري ابن أيب حامت  - )  67/  8( تفسري الدر املنثور  - )  245/  27( تفسري الطربي ) 2(

أن : 6/503ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري اسناده مسلسل يالضعفاء  ) 318/  4( تفسري ابن كثري  - 
أن هذا إسناد مسلسل : 1/263تعليقه على تفسري الطربي هذا اسناد ضعيف، وذكر الشيخ أمحد شاكر يف

  .بالضعفاء، من أسرة واحدة 
 - )  422/  6( تفسري الدر املنثور  - )  2988/  9( تفسري ابن أيب حامت  - )  88/  20( تفسري الطربي ) 3(

   ) 53/  5( املعجم الكبري  - )  394/  3( تفسري ابن كثري  - )  296/  13( تفسري القرطيب 
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אא{ثنا سعيد، عن قتادة، قوله : ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال - 65-20956
 {] ا نـزلت يف أناس من أهل الكتاب كانوا : قال ]28/52سورة القصص كنا حندث أ

ا، وينتهون إليها، حىت بعث اهللا حممدا  ، فآمنوا به،  صلى اهللا عليه وسلم على شريعة من احلق، يأخذون 
 صلى اهللا عليه وسلم أجرهم مرتني، بصربهم على الكتاب األول، واتباعهم حممدا  وصدقوا به، فأعطاهم اهللا

  )1( .، وصربهم على ذلك، وذكر أن منهم سلمان، وعبد اهللا بن سالم
  

                                        
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح )  2990/  9( تفسري ابن أيب حامت  - )  89/  20( تفسري الطربي ) 1(
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  :الدراســــة

 مبضاعفة أجره إن هو أمن أو النصارى من آمن من اليهود - تبارك وتعاىل - وعد اهللا 
هلم  الثةث((: صلى اهللا عليه وسلم ويدل ذلك قوله  صلى اهللا عليه وسلم برسالة حممد 

والعبد اململوك  ،صلى اهللا عليه وسلم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد : جرانأ
ا وعلمها  ا فأحسن أد إذا أدى حق اهللا وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأد

  )1( ).)جرانأ أعتقها فتزوجها فله فأحسن تعليمها مث
صلى اهللا إين لتحت راحلة رسول اهللا (( :قال بن أيب أمامةا بسنده إىل دوروى اإلمام أمح

ل من أسلم من أه((: وقال فيما قال  .))مجيالً  حسناً  يوم الفتح فقال قوالً  عليه وسلم 
  )2( .))وله ما لنا وعليه ما علينا ،الكتابني فله أجره مرتني

{ :زول قوله تعاىلـويؤيد ذلك ما ورد يف سبب ن   {] سورة
كما مر _   زوهلا يف طائفة آمنوا من اليهود كعبد اهللا بن سالمـفقد ورد ن ]28/54القصص 
  .يف األثر

حىت مث حممد , أوالً  عليه السالم وهنا إشكال وهو هل البد لليهودي أن يؤمن بعيسى 
  يضاعف أجره؟

 الظاهر من النصوص السابقة عدم التحديد ويؤيد ذلك ما رواه علي بن رفاعة القرظي
فآمنوا  صلى اهللا عليه وسلم   إىل النيب -  منهم أيب رفاعة -  خرج عشرة من أهل الكتاب: قال

 ]28/52سورة القصص [ }אא{ زلتـبه فأوذوا فن
هودية إىل أن آمنوا فهؤالء من بين إسرائيل ومل يؤمنوا بعيسى بل استمروا على الي )3( .اآليات
م يؤتون أجرهم مرتني كما يف احلديث صلى اهللا عليه وسلم مبحمد    .وقد ثبت أ
فيحتمل إجراء احلديث على عمومه إذ ال يبعد أن يكون طريان اإلميان : قال الطييب 

  .سبباً لقبول تلك األديان وإن كانت منسوخة صلى اهللا عليه وسلم مبحمد 
عليه إنه مل تبلغهم دعوة عيسى : ن يقال يف حق هؤالء الذين كانوا باملدينةميكن أو 

ا مل تنتشر يف أكثر البالد فاستمروا على يهوديتهم مؤمنني بنبيهم موسى  ؛السالم  عليه أل
                                        

  1/464ومسلم 1/32متفق عليه وهذا لفظ البخاري ) 1(
   5/259مسند االما م أمحد ) 2(
   191:ص 1:فتح الباري جوصححه ابن حجر يف )  53/  5( الطرباين يف املعجم الكبري  رواه) 3(
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فبهذا يرتفع اإلشكال إن  ،سلم صلى اهللا عليه و إىل أن جاء اإلسالم فآمنوا مبحمد  السالم 
  )1(  .شاء اهللا تعاىل

فأمة حممد موعودة باخلريية دائمًا فمن آمن باهللا , وكما ثبت هذا األجر ملؤمين أهل الكتاب
 بن مقاتل نع :بسنده كما روى ابن ايب حامت. من رمحته )2( ورسوله فقد وعده اهللا بكفلني

 ]28/54سورة القصص [ }א{: نـزلت ملا((: قال حيان
אאאא{ اهللا نـزلأف  عنهم رضي اهللا الصحابة على الكتاب هلأ مؤمنوا فخر

  جرينأ هلم فجعل ]57/28سورة احلديد [ }אא
  )3( .))الكتاب هلأ مؤمين جورأ مثل

  

                                        
  191:ص 1:فتح الباري ج) 1(
حيصنكم : ما يكتفل به الراكب، فيحسبه وحيفظه عن السقوط؛ يقول: احلظ، وأصله: وأصل الكفل قال الطربي) 2(

 من والضِّعف الـَحظُّ : لِكْفلوقال ابن منظور  هذا الكفل من العذاب، كما حيصن الكفل الراكب من السقوط
   590ص  11لسان العرب ج  .اَألجر من ِكْفالن: له ويقال بعضهم، به وعم واِإلمث، اَألجر

ا يف حق املؤمنني )  2990/  9( تفسري ابن أيب حامت ) 3(   )  318/  4واستشهد به ابن كثري على ا
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  :اآلثار الواردة في عقاب اهللا لهم: الثالث املبحث
  :اهللا لهم في الدنيا عقاب :املطلب األول 

  :وفيه مثان مسائل
אאWא 

  :اآلثــــار

אאאא{: قوله تعاىل Z7 {] سورة
  ]1/7الفاحتة 

حدثنا أبو : حدثنا بشر بن عمار قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال: قال وحدثنا أبو كريب - 66-166
א{: رضي اهللا عنهما روق عن الضحاك عن ابن عباس  {  اهللا  ضبغالذين  ليهودايعين

  )1(. عليهم
אאאא{: قولـه تعاىل

{  2/79سورة البقرة[ .  
ثنا علي بن جرير عن محاد بن : ثنا إبراهيم بن عبد السالم قال: حدثين املثىن بن إبراهيم قال - 67-1151

هللا عليه صلى اعن رسول اهللا _ سلمة عن عبد احلميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان 
{: وسلم     { "وهو الذي ". جبل يف النار: الويل

م حرفوا التوراة وزادوا فيها ما حيبون وحموا منها ما يكرهون، وحموا اسم حممد  ليهود؛ازل يف ـأن صلى اهللا أل
{: اهللا عليهم فرفع بعض التوراة فقال ضبغ؛ فلذلك من التوراة عليه وسلم 

{)2(  
א{: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال - 68-1280

{ ] غضب اهللا عليهم بكفرهم باإلجنيل وبعيسى، وغضب عليهم بكفرهم  ]2/90سورة البقرة
  )3(. صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن ومبحمد 

א{: ثنا شبل، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثين املثىن قال-69-1281
{  صلى اهللا عليه وسلم اليهود مبا كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النيب ،} {

                                        
  ) 31/  1( تفسري ابن كثري  -)  80/  1( تفسري الطربي  )1(
  ) 118/  1( تفسري ابن كثري  -)  201/  1( تفسري الدر املنثور  -)  379/  1( تفسري الطربي  )2(
حسنه يف  ) 126/  1( تفسري ابن كثري  -)  218/  1( تفسري الدر املنثور  -)  417/  1( تفسري الطربي  )3(

  )1/223(التفسري الصحيح 
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  )1(. وكفرهم مبا جاء به صلى اهللا عليه وسلم جحودهم النيب 
א{: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثنا املثىن، قال - 70-1282

{ مث غضبه عليهم بكفرهم عليه السالم غضب اهللا عليهم بكفرهم باإلجنيل وعيسى : يقول ،
  )2(. وبالقرآن صلى اهللا عليه وسلم مبحمد 

{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال - 71-1283  א
{ فغضب عليهم : هم يف العجل، وأما الغضب الثاينفهو حني غضب اهللا علي: أما الغضب األول

  )3(. صلى اهللا عليه وسلم حني كفروا مبحمد 
حدثين حجاج، عن ابن جريج وعطاء وعبيد بن : ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 72-1284

{: عمري قولـه  א{ روج النيب غضب اهللا عليهم فيما كانوا فيه من قبل خ: قال
إذ خرج فكفروا  صلى اهللا عليه وسلم من تبديلهم وكفرهم، مث غضب عليهم يف حممد  صلى اهللا عليه وسلم 

  )4(. به
אאאאא{: قولـه تعاىل

אא א 
 {] 2/90سورة البقرة[  

א{: ثنا شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهد: ثنا أبو حذيفة قال: حدثين املثىن قال -73-1281
{ صلى اهللا عليه وسلم مبا كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النيب  ليهودا } { 

  )5(. جاء بهوكفرهم مبا  صلى اهللا عليه وسلم جحودهم النيب 
א{: قولـه تعاىل       א   {] سورة البقرة

2/97[.   
رام عن شهر بن حوشب : حدثنا أبو كريب قال - 74-1330 ثنا يونس عن بكري عن عبد احلميد بن 

                                        
وصحح إسناده احلافظ يف الفتح  ) 218/  1( تفسري الدر املنثور  - ) 1/417(تفسري الطربي ) 1(

)13/494(.  
  .)6/366(حسن إسناده احلافظ يف الفتح  ) 173/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  417/  1( الطربي  تفسري )2(
  ) 126/  1( تفسري ابن كثري  -)  28/  2( تفسري القرطيب  -)  417/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 417/  1( تفسري الطربي  )4(
وصحح إسناده احلافظ يف الفتح  ) 218/  1( تفسري الدر املنثور  - ) 1/417(تفسري الطربي ) 5(

)13/494(.  
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: فقالوا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  ليهوداحضرت عصابة من : أنه قال رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس
: صلى اهللا عليه وسلم ال رسول اهللا فق! يا أبا القاسم حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نيب

سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا يل ذمة اهللا وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعين "
فقالوا أخربنا " سلوين عما شئتم: "صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . ذلك لك: فقالوا". على اإلسالم

زل التوراة؟ وأخربنا  ـأخربنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تن !عن أربع خالل نسألك عنهن
ذا النيب األمي يف النوم ومن وليه من  كيف ماء املرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه واألنثى؟ وأخربنا 

فأعطوه ما شاء ". عينعليكم عهد اهللا لئن أنا أنبأتكم لتتاب: "صلى اهللا عليه وسلم املالئكة؟ فقال رسول اهللا 
زل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً ـنشدتكم بالذي أن: "من عهد وميثاق فقال

فطال سقمه منه، فنذر نذراً لئن عافاه اهللا من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام 
ااوأحب : "فيما أرى: قال أبو جعفر - " إليه حلم اإلبل؟ فقال رسول . اللهم نعم: فقالوا -" لشراب إليه ألبا

زل التوراة على ـأشهد اهللا عليكم وأنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو، الذي أن: "صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء املرأة أصفر رقيق، فأيهما عال كان له الولد والشبيه 

ذن اهللا، فإذا عال ماء الرجل ماء املرأة كان الولد ذكرًا بإذن اهللا، وإذا عال ماء املرأة ماء الرجل كان الولد بإ
زل التوراة على موسى هل ـوأنشدكم بالذي أن: "قال". اللهم اشهد: "قال! اللهم نعم: قالوا"أنثى بإذن اهللا؟ 

أنت اآلن : قالوا." اللهم اشهد: "قال! اللهم نعم: قالوا"؟ تعلمون أن هذا النيب األمي تنام عيناه وال ينام قلبه
فإن وليي جربيل ومل يبعث اهللا نبياً فقط إال : "قال. حتدثنا من وليك من املالئكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك

فما مينعكم أن : "قال. فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من املالئكة تابعناك وصدقناك: قالوا". وهو وليه
א{: عز وجل زل اهللا ـفأن. إنه عدونا: قالوا" تصدقوه؟

{: إىل قولـه ]2/97سورة البقرة [ }א  {] فعندها باؤوا  .]2/101سورة البقرة
  )1( .ضبغبغضب على 
אאאאאא{: قولـه تعاىل

אא {] 60/13سورة املمتحنة[  
אא{: ثنا سعيد عن قتادة قوله: ثنا يزيد قال: بشر قال دثناح - 75-26178

 א { ] ليهوداهم املنافقون تولوا : إىل آخر اآلية قال ]58/14سورة اجملادلة 

                                        
/  1( تفسري الدر املنثور  - ) 705 - 704/  3( تفسري ابن أيب حامت  - ) 432 -  431/  1( تفسري الطربي  )1(

221- 222 (  
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  )1(.وناصحوهم
אא{ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة : ابن عبد األعلى قال دثناح -أ 76-26178

{ 2(  .توالهم املنافقون ليهوداهم : قال(  
אא{: تعاىلقوله 

3/67سورة آل عمران [} א[.   
أخربين يعقوب بن عبد الرمحن : أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس بن عبد األعلى قال - 77-5697

أن زيد بن عمرو بن نفيل : -ال أراه إال حيدثه عن أبيه  -الزهري عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا 
إين لعّلي أن أدين : فسأله عن دينه، وقال ليهوداويتبعه فلقي عاملًا من خرج إىل الشام يسأل عن الدين 

. اهللا ضبغإنك لن تكون على ديننا حىت تأخذ بنصيبك من : فقال له اليهودي! دينكم فأخربين عن دينكم
ين اهللا شيئًا أبداً، وأنا ال أستطيع فهل تدلين على د ضبغاهللا وال أمحل من  ضبغما أفر إال من : قال زيد

دين إبراهيم مل يك يهوديًا وال : وما احلنيف؟ قال: ما أعلمه إال أن تكون حنيفًا قال: ليس فيه هذا؟ قال
إين لعّلي أن : فخرج من عنده فلقي عاملًا من النصارى فسأله عن دينه فقال. نصرانيًا وكان ال يعبد إال اهللا

ال : قال. ا حىت تأخذ بنصيبك من لعنة اهللاإنك لن تكون على دينن: قال! أدين دينكم فأخربين عن دينكم
اهللا شيئًا أبداً، وأنا ال أستطيع فهل تدلين على دين ليس فيه هذا؟  ضبغأحتمل من لعنة اهللا شيئًا وال من 

فخرج من عنده وقد رضي الذي أخرباه والذي . ال أعلمه إال أن تكون حنيفاً : فقال له حنواً مما قاله اليهودي
  )3(. اللهم إين أشهدك أين على دين إبراهيم: ن إبراهيم، فلم يزل رافعاً يديه إىل اهللا وقالاتفقا عليه من شأ

  

                                        
حسنه يف و )  85/  8( تفسري الدر املنثور  -)  280/  3( تفسري عبد الرزاق ) 23/  28( تفسري الطربي  )1(

  )4/459(ري الصحيح التفس
  ) 280/  3( تفسري عبد الرزاق  -)  23/  28( تفسري الطربي  )2(
  ) 237/  2( تفسري الدر املنثور  -)  307/  3( تفسري الطربي  )3(



  
91  

  
  : الدراســــة

واستحقوا غضب اهللا يف الدنيا . أمة الغضب، هذا هو الوصف الذي ينطبق على اليهود
م عرفوا احلق ومل يتبعوه، وليسوا مثل النصارى عبدوا اهللا على غري علم، بل  الذين واآلخرة كو

  .هم أشد احنرافاً وعناداً استحقوا به غضب اهللا
 }א{: بل يف فاحتته, وهو أول وصف لليهود يقابلك يف كتاب اهللا

  .بب العقوبات الدنيوية واألخروية هلموهذه العقوبة هي س ]1/7سورة الفاحتة [
واليهود الذين لُعنوا كانوا يعرفون احلق قبل أن يأيت من خيربهم عنه، فلعن الذين كفروا من 

فقط الذين اليتناهون عن املنكر مع معرفتهم بأنه منكر , بين إسرائيل وليس كل بين إسرائيل
  .فهم مغضوب عليهم

يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وكانوا يتوعدون  لم صلى اهللا عليه وسوكذلك هم مع حممد 
م يكفرون  به وملا جاء من غريهم وعلى غري ما خيربون به األنصار العرب جحدوا نبوته؛ أل

بارك وتعاىل ان وملثل هذا أمرنا ربنا ت, ومبا كانوا يعتدون, بغري حق ولقتلهم األنبياء, بآيات اهللا
يف كل يوم سبعة عشر مرة يف فاحتة الكتاب اليت  والضالني نستعيذ من طريق املغضوب عليهم

حىت حيط اهللا  صلى اهللا عليه وسلم تتضمنها كل ركعة، وكان يكفي اليهود أن يؤمنوا مبحمد 
  .إال الضالل عنهم لعنته وغضبه، ولكن أبت نفوس أكثرهم

وأنا معه  صلى اهللا عليه وسلم انطلق النيب ((: قال_  فعن عوف بن مالك األشجعي
، فقال هلم رسول اهللا ))يوم عيدهم، وكرهوا دخولنا عليهم حىت دخلنا كنيسة اليهود باملدينة

يا معشر اليهود، أروىن اثىن عشر رجًال يشهد أن ال اله إال اهللا وأين (( :صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا، حيبط اهللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي عضب عليه، قال 

علهيم فلم جيبه أحد، مث ثلث فلم جيبه أحد، فقال فأمسكوا وما أجابه منهم أحد، مث رد 
نا احلاشر وأنا العاقب وأنا املقفى آمنتم أو كذبتم، مث انصرف وأنا معه حىت أبيتم فواهللا إىن أل

أي رجل : فقال ذلك الرجل: دنا أن خيرج فإذا رجل من خلفنا يقول كما أنت يا حممد، قال
كان فينا رجل أعلم بكتاب اهللا وال أفقه   تعلموىن فيكم يا معشر اليهود، قالوا ما نعلم أنه

منك، وال من أبيك من قبلك، وال من جدك قبل أبيك، قال فإين أشهد له باهللا أنه نيب اهللا 
صلى اهللا الذي جتدونه يف التوراة، قالوا كذبت مث ردوا عليه وقالوا له شراً، فقال رسول اهللا 
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ون عليه من اخلري ما أثنيتم، وأما إذا آمن  كذبتم لن يقبل قولكم، أما آنفًا فتثن  عليه وسلم 
صلى اهللا عليه فخرجنا وحنن ثالثة رسول اهللا : كذبتموه وقلتم ما قلتم فلن يقبل قولكم، قال

  )1(.)) وأنا وعبد اهللا بن سالم وسلم 
{وقولـه تبارك وتعاىل  ال شك أنه يعين  ]1/7سورة الفاحتة [} א

  .اليهود بالدرجة األوىل، وإن كان يصدق على كل ضال
{: بالقرآن بقوله تعاىل رمحه اهللا  وقد استدل لذلك ابن جرير

אאאאא
אאZ60 {]5/60 ةسورة املائد[  

صلى اهللا قال يل رسول اهللا : _ لعدي بن حامت صلى اهللا عليه وسلم وبالسنة بقولـه 
  )2(.))إن املغضوب عليهم اليهود((: عليه وسلم 

: وقد تكرر غضب اهللا على اليهود، وذلك مع كل عصيان يظهرونه، كما قال تعاىل
}אאאאאא

אא Z90 {
  ]2/90سورة البقرة [

عليه وهو على جرائمهم األوىل من عبادة العجل، والكفر بعيسى  فهناك غضب أول،
وهناك غضب ثان على كفرهم وتكذيبهم حملمد . ، وارتكاب املعاصي وتضييع التوراةالسالم 

  .والقرآن صلى اهللا عليه وسلم 

                                        
  3/470واحلاكم يف املستدرك 16/120وابن حبان  6/25مسند األمام أمحد )1(
وصححه أمحد شاكر يف خترجيه للطربي برقم  7206 بانوابن ح 2953والرتمذي  4/378 رواه أمحد يف مسنده )2(

193.  
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אאWא 

  :اآلثــــار

אאאאא{ :تعاىل هـقول
אאZ78 {] 5/78سورة املائدة[   

عباس  ابن عن أبيه عن أيب ثين: قال عمي ثين: قال أيب ثين: قال سعد بن حممد حدثين - 78-9600
} אאאאא{: هـقول رضي اهللا عنهما 

 عليه السالم  داود عهد على ولعنوا ،التوراة يف عليه السالم  موسى عهد على لعنوا ؛لسان بكل لعنوا: قال
 يف صلى اهللا عليه وسلم حممد  عهد على ولعنوا ،اإلجنيل يف عليه السالم  عيسى عهد على ولعنوا ،الزبور يف

  )1(.القرآن
 عباس ابن عن طلحة أيب بن علي عن صاحل بن معاوية ثين: قال صاحل نب اهللا عبد ثنا: قالاملثين  حدثين-79

} אאאאא{: قوله رضي اهللا عنهما 
عليه  داود لسان على بورالز  يف ولعنوا، عليه السالم مرمي  ابن عيسى لسان على اإلجنيل يف لعنوا: يقول

  )2(. السالم 
رضي اهللا  عباس ابن عن جبري بن سعيد عن خصيف عن أبيه عن فضيل ابن ثنا: قال وكيعابن  حدثنا-80

 خالطوهم: قال} אאאאא{: عنهما 
مجت يف النهي بعد  مرمي ابن وعيسى داود لسان على ملعونون فهم ،ببعض بعضهم قلوب اهللا فضرب ارا

  )3( .عليهما السالم 
אא{: جماهد عن حصني عن جرير ثنا: قال وكيع ابن حدثنا - 81-9601 

אאא {قردة فصاروا عليه السالم داود  لسان على نوالع: قال، 
  )4(.خنازير فصارواعليه السالم  عيسى لسان على ولعنوا

  

                                        
  إسناده ضعيف ) 1182/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  317/  6( تفسري الطربي  )1(
  .)10/441(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح  )4/1182(تفسري ابن أيب حامت  -) 6/317(تفسري الطربي  )2(
  ) 126/  3( الدر املنثور  تفسري -)  317/  6( تفسري الطربي  )3(
  ) 126/  3( تفسري الدر املنثور  -)  1182/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  317/  6( تفسري الطربي  )4(
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  :الدراســــة

لعن اهللا اليهود يف كتابه العزيز يف مواضع كثرية، وألسباب عديدة، بيّـَنها الرب تبارك 
ا اإلبعاد عن رمحة اهللا،   )2(  الطرد واإلبعاد عن اخلري،: فأصل اللعن )1(وتعاىل، واللعنة يراد 

واإلبعاد على سبيل السخط، وذلك من اهللا تعاىل يف اآلخرة عقوبة، ويف الدنيا  لطرداوهو 
   )3(.انقطاع من قبول رمحته وتوفيقه، ومن اإلنسان دعاء على غريه

ولعن اهللا اليهود يف كتابه الكرمي مراراً، وبني سبب اللعن، ولعنهم على لسان أنبيائه 
م لعنوا يف مجيع الكتب السماوية كما يف اآلثار السابقة ،عليهم السالم رام الك   .بل إ

  فلماذا استحقوا اللعن؟
{:قال تعاىل. لعنوا بسبب كفرهم - 1   א   א
Z88 {] 2/88سورة البقرة[  
  .ولعنوا بسبب تفضيلهم الشرك وعبادة األوثان على ما جاء به الرمحن - 2

א{: قال تعاىل   א א   א   
אאאZ51אא

אאzא4L51 J52x 
3 Jאא  א  W}  א  א 

  א  א  א   א  
אאאאאאא

אאאאאZ64 {] سورة املائدة
5/64[  

א{: قال تعاىل. ولعنوا لتحريفهم كالم اهللا ومعصيتهم مع معرفتهم للحق - 4 
אאאאא

                                        
  16/148قاله النووي يف شرح مسلم )1(
  12/77خمتار الصحاح مادة ل ع ن وفتح الباري  )2(
  451مفردات القرآن للراغب األصفهاين  )3(
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 אאא  א  א 
4/46سورة النساء [}א[  

ملعصيتهم واعتدائهم  عليهما السالم ولعنوا على لسان أنبياء اهللا كداود وعيسى  - 5
{: وتركهم التناهي عن املنكر، قال تعاىل   א א   א

אאאאZ78 {] 5/78سورة املائدة[  
إن أول ما دخل (( صلى اهللا عليه وسلم قال :قال _ وهو يف حديث ابن مسعود 

يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه  :كان الرجل يلقى الرجل فيقول  :النقص على بين إسرائيل
فلما فعلوا ذلك  ،له وشريبه وقعيدهمث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكي ،ال حيل لك

א{ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض مث قال   א א
 א  א{  -  إىل قوله - }{ كال واهللا لتأمرن باملعروف   :مث قال

ولتقصرنه على احلق  ،تأطرنه على احلق أطراً ول ،ولتأخذن على يدي الظامل ،ولتنهون عن املنكر
  )1(.)) قصراً 

  :ألمور منه صلى اهللا عليه وسلم ولعنوا على لسان حممد  - 6
وعبد اهللا بن عباس  رضي اهللا عنها عائشة كما روت :اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد - أ

ه على ـل ح مخيصةطفق يطر  صلى اهللا عليه وسلم  ملا نـزل برسول اهللا((: قاال رضي اهللا عنهما 
ا كشفها عن وجهه ،وجهه لعنة اهللا على اليهود (( :فقال وهو كذلك ))،فإذا اغتم 

  )2( )).حيذر ما صنعوا ،اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛والنصارى
ا مسن وليست , حترمي الشحوم:خمادعتهم يف مسألة  - ب وإذابتهم هلا مث بيعها على أ
أمل يعلم  قاتل اهللا فالناً ((: يقول_ مسعت عمر :قال  رضي اهللا عنهما  فعن بن عباس: شحم

حرمت عليهم الشحوم فجملوها  ؛لعن اهللا اليهود((: قال ))وسلم صلى اهللا عليه أن النيب 
  )4( )3( .))فباعوها

                                        
وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم  93:ص 10:سنن البيهقي الكربى جو  121:ص 4:د جسنن أيب داو ) 1(

1822  
   168:ص 1:صحيح البخاري ج) 2(
   1275:ص 3:البخاري ج صحيح) 3(
  1415وللتفصيل ينظر كتاب ملاذا لعن اليهود ؟ ألمحد احلاج عن دار ابن حزم) 4(
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אאWא 

  :اآلثار

  ]2/54 البقرة سورة[} {: تعاىل قال
 إىل لسالم عليه ا موسى رجع ملا: إسحاق قال ابن سلمة عن حدثنا: محيد قال ابن حدثنا -  82-793

م من اختار مبن ربه إىل خرج اليم؛ يف وذراه العجل قومه وأحرق  موسى سأل. بعثوا مثالصاعقة  قومه فأخذ
م فبلغين: قال. أنفسهم يقتلوا أن إال ال: العجل فقالعبادة  من إسرائيل لبين التوبة ربه عليه السالم   قالوا أ

 فجلسوا ،عبده من يقتل أن العجل عبد ميكن مل من م عليه السال موسى فأمر ،اهللا ألمر نصرب: ملوسى
م فحملوا السيوف القوم عليهمواصلت  باألفنية ش عليه السالم  موسى وبكى ،يقتلو  النساء إليه و
  )1(  .السيوف عنهم ترفع أن موسى وأمر ،عنهم وعفا عليهم فتاب ،عنهم العفويطلبون  والصبيان

: الربيع عنأبيه  عنحدثنا عبد اهللا بن أيب جعفر : قالحدثت عن عمار بن احلسن  -83-801
}א {] 2(. فماتوا: يقول. فصعقوا مسعوا صوتاً : قال ]2/55سورة البقرة(  
: السدي عن أسباط ثنا: قال محاد بن عمرو ثنا: قال اهلمداين هارون بن موسى حدثين -84-802
}א {3( .نار: والصاعقة(  
م: قال إسحاق ابن عن سلمة ثنا: قال محيد ابن به حدثنا -85-803 الصاعقة فماتوا  وهي الرجفة أخذ

  )4( .مجيعاً 

                                        
  .إسناده ضعيف ) 94/  1(  تفسري ابن كثري -)  287/  1( تفسري الطربي  )1(
  .جلهالة شيخ املصنف إسناده ضعيف ) 94/  1( تفسري ابن كثري  -)  290/  1( تفسري الطربي  )2(
 -)  626/  4( تفسري الدر املنثور  -)  1104/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  290/  1( تفسري الطربي  )3(

  ) 94/  1( تفسري ابن كثري 
  .إسناده ضعيف ) 290/  1 (تفسري الطربي  )4(
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  :الدراســــة

م هملينـزل عأبأن  - رؤية اهللا عياناً  معاندينحني طلبوا  - اهللا بين إسرائيل عاقب
 ،ىل بعض وهم يضربون بالصواعقإنظر بعظهم  وملاهم خرية بين إسرائيل  وهوالء، الصاعقة
{كما قال تعاىل  ،عنهميدعوا ربه حىت عفى  فطفق عليه السالم اىل موسى  هرعوا

   א    א  Z55 {] سورة
אא{قال تعاىل  وكما ]2/55 البقرة

א
  א        א  Z155{] سورة
   ]7/155عراف األ

م كان((: الربيع بن أنس قال  .))عقوبة هلم فبعثوا من بعد املوت ليستوفوا آجاهلم مو
)1(   

 ،لربه عليه السالم عطاف من موسى است": رمحه اهللا  ية كما قال ابن القيمهذه اآل ويف
عليه يقول موسى  ،العجل ومل ينكروا عليهم قومهوتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حني عبد 

م السالم  ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ومل  ،قد تقدم منهم ما يقتضي هالكهم إ
لو شئت  :رممن واخذه سيده جب يقولكما   وهذا ،اليوم ما وسعهم من قبل فليسعهم ،لكهم

فليسعين  عفوك أوالً  وسعينولكن  ،واخذتين من قبل هذا مبا هو أعظم من هذا اجلرم
  )2(  ."اليوم

حىت يصري من هوله وعظيم شأنه  ،أصابه أوكل أمر هائل رآه أو عاينه : الصاعقة وأصل
كان   صوتاً  ،بعض آالت اجلسم فقد أو ،ذهاب عقل وغمور فهم وإىل ،إىل هالك وعطب

   .)3(. رجفاً  أوزلزلة  أونارا  أوذلك 
وفسرت بالصيحة  ،وفسرت بالنار ،باملوت الصاعقةيف اآلثار الواردة فقد فسرت  وكما
  .والرجفة

                                        
  1/239ابن كثري تفسري )1(
  307: ص 2: إغاثة اللهفان ج )2(
  1/330الطربيتفسري  )3(
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  )1(." أو رجفاً  أوزلزلة أو ناراً  وتكون الصاعقة صوتاً " :الطربي قال
{: تعاىل بقولهيلزم منها املوت  أن الصاعقة العلى  واحتج  

אאאא
א  
אZ143 {] ومنه قول . عليه مغشياً  يعين ]7/143سورة األعراف
  :جرير بن عطية

 الفـــــــــــــــــــرزدق غـــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــردكـــــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــــل  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــواعق فاســــــــــــــــــــــــــــــــــتدارا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــابته
ألن اهللا جل وعز  ؛ميتاً مل يكن حني غشي عليه وصعق عليه السالم علم أن موسى  فقد

وال شبه جرير الفرزدق  ]7/143 األعرافسورة [} {: أخرب عنه أنه ملا أفاق قال
  .)2( معىن ذلك ما وصفنا ولكن وهو حي بالقرد ميتاً 

وردت اآلثار باختالف يف السبب الذي  وقد، طلبهم رؤية اهللا فهو الصاعقةسبب  وأما 
اطلبوارؤية اهللا مث ,اهللا لقاءأجله طلبوا  من ، العجل عبادة من التوبةو  اهللام للقاء ذها :، أقر
حضر أجل  ملا(( :قال_  علي عن كماورد سبق ما غري سباباً أ تذكر آخرى آثار وردت وقد

انطلق أنت وهارون وابن هارون  أن عليه السالم أوحى اهللا إىل موسى  عليه السالم هارون 
انتهوا إىل الغار  فلماوابن هارون  وهارونفانطلق موسى  ،وا روحهإىل غار يف اجلبل فإنا قابض

 ما أحسن هذا املكان يا هارون: فقال عنهقام  مثفإذا سرير فاضطجع عليه موسى  ،دخلوا
ه ـل فقالوا حزيننيموسى وابن هارون إىل بين إسرائيل  فرجع ،فاضطجع هارون فقبض روحه

ويلكم أقتل : هلم موسى فقال .أنا حنبه تعلم كنت ؛بل قتلته: قالوا .ماتأين هارون؟ قال 
 .بل قتلته حسدتناه: هـأكان ابنه يدعين؟ قالوا ل قتلهولو أىن أردت  أخي؟ وقد سألته اهللا وزيراً 

 ،عليهما خطاً  طخف الطريقرجالن يف  فمرضم  فانطلق ،فاختاروا سبعني رجالً : قال
يا هارون : فقالوا عليه السالم ارون إىل ه انتهواموسى وابن هارون وبنو إسرائيل حىت  فانطلق

ما تقضي يا موسى؟ ادع لنا ربك جيعلنا  :قالوا .مت ولكينقال مل يقتلين أحد  قتلك؟من 
م الرجفة فصعقوا: قال .أنبياء عليه موسى  وقام ،وصعق الرجالن اللذان خلفوا ،فأخذ

                                        
  1/330رب الطربي ستف )1(
  1/330رب الطربي ستف )2(
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لكنا مبا فعل ا ،لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي رب :يدعو السالم   ،لسفهاء مناأ
  )1()) .اهللا فرجعوا إىل قومهم أنبياء فأحياهم
علم اهللا  كان(( :جعفر عن أبيه قال بنعن حممد : يف مستدركه رواه احلاكم وما

 عليه السالم فعند ذلك آتى اهللا يوسف بن يعقوب ، عليه السالم  ذرية إبراهيم يفوحكمته 
{: عز وجل وذلك قوله  ،سنة وسبعنيفملك اثنتني  ،رض املقدسةملك األ

א אא  א  א{ ] 12/101سورة يوسف[ 
ا مشارقفأورثهما  عليهما السالم فعند ذلك بعث اهللا موسى وهارون  اآلية  ،األرض ومغار

 ومثاننيومن معه من بين إسرائيل مثان  عليه السالم فملك موسى  ،ناعماً  وملكهما ملكاً 
ا ،إن اهللا تعاىل أراد أن يرد ذلك عليهممث  ،سنة  وآتاهم ،فملكهم مشارق األرض ومغار

م ،عظيماً  ملكاً  موسى  رأواوذلك حني  ،فقالوا أرنا اهللا جهرة ،حىت سألوا أن ينظروا إىل ر
انتقى خيارهم  عليه السالم وكان موسى  ،ومسعوا فطلبوا الرؤية ،كلمه ربه عليه السالم 
 ،فقالوا لن نشهد لك حىت ترينا اهللا جهرة ،إسرائيل أن ربه قد كلمه بينه عند ـليشهدوا ل
م    )2(.)) وهم ينظرون الصاعقةفأخذ
قوله يف سبب قيلهم ذلك  ذكرناخرب عندنا بصحة شيء مما قاله من  وال": الطربي قال

كان ال خرب   افإذ ،قالوه ماوجائز أن يكون ذلك بعض . ملوسى تقوم به حجة فتسلم هلم
جل ثناؤه قد أخرب عن قوم  اهللاإن : من القول فيه أن يقال فالصواب حجةبذلك تقوم به 

م قالوا ل {: هـموسى أ     א {]2/55البقرة  سورة[ 
م قالوه عنهمكما أخرب  ذه اآليات  عز وجل وإمنا أخرب اهللا . أ بذلك عنهم الذين خوطبوا 

قامت حجته على من احتج به  وقد، صلى اهللا عليه وسلم هلم يف كفرهم مبحمد  توبيخاً 
 الذينوقد قال . حاجة ملن انتهت إليه إىل معرفة السبب الداعي هلم إىل قيل ذلك والعليه 

  )3(." كما قال  أن يكون بعضها حقاً  وجائزأخربنا عنهم األقوال اليت ذكرناها 

                                        
  4381العمال للمتقي اهلندي رقم احلديث كنز )1(
  4106رقم احلديث2/632مستدرك احلاكم  )2(
  1/332الطربي تفسري )3(
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أن يسألوا رسول  تنبيه لليهود واملسلمني لليهودأن يقال أن مما يؤخذ من عذاب اهللا  بقي
א{قال تعاىل وقد، اهللا أسئلة التعنت 

    א  א{: تعاىل وقال ]2/108سورة البقرة [} א
א {] نوعاً  لسؤالاكان هذا   وإن ]5/101سورة املائدة 
وإن كانوا  ،حمرمة كثريةحىت سؤال العلم منهم فيه أنواع   آخر لكن املقصود أن سؤال األنبياء

مقد يعطون السائل فال يدل ذلك على أن السؤال مشروع هذا يف  م حيا  ؟فكيف بعد مما
بعد  شيئاً  صلى اهللا عليه وسلم سأل النيب  من السلف أن أحداً  العلم أهلينقل أحد من  ومل

عيسى ملا سألوا املائدة قبل رفع عيسى إىل  موكذلك قو  ،وال عند غري قربه قربهموته ال عند 
وكذلك قوم موسى سألوا  ،عليهم بل كان نـزوهلا ضرراً  ،يكونوا حممودين يف مسأهلم ملالسماء 
م  أنموسى  آية  سألوا صاحلاً  عليه السالم صاحل  وقوم ،الصاعقةيريهم اهللا جهرة فأخذ

  )1() ).للمسؤول أجر وخري ومعجزةفتنة وشر للسائل وهو  فالسؤال ،فكانت سبب هالكهم

  

                                        
  205: ص 1: تيمية ج البن البكري رد علىال) 1(
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אאאWאFE 

  :اآلثار

  ]5/26 املائدة سورة[ }א{: تعاىل هـقول 
 ملا: قال الربيع عن أبيه عن جعفر أيب بن اهللا عبد ثنا: قال إسحاق ثنا: قال املثين حدثين - 86-9126
{: موسى إىل اهللا أوحى ،عليهم عليه السالم  موسى ودعا قالوا ما القوم هلم قال

אאאZ26 {ستمائة ذكر فيمايومئذ  وهم 
 يوم كل يسريون ،ذلك دون أو ،ستةفراسخ  يف سنة أربعني فلبثوا ،عصوا مبا فاسقني فجعلهم ،مقاتل لفأ

م. ارحتلوا منها اليت الدار يف هم فإذا وينـزلوا ميسوا حىت ،منها خيرجوا لكي جادين  ما موسى إىل اشتكوا وإ
 على معه فتكون الناشئ ينشأ ،هلم مةقائ هي ما الكسوة من وأعطوا ،والسلوى املنعليهم  فأنـزل م فعل
 القوم نـزل ما إذا أبيض حجر وهو ،الطور حبجر فأتى ،يسقيهم أن ربه عليه السالم  موسى وسأل. هيئته

م أناس كل علم قد ،عني منهم سبط لكل ،عيناً  عشرة اثنتا منه فيخرج ،بعصاهضربه   خلت إذا حىت. مشر
 األرض إىليسريوا  أن مرهم أن عليه السالم  موسى إىل أوحى ،وعصوا اعتدوا مبا عذاباً  وكانت ،سنة أربعون
 ويقولوا دخلوا إذا ويسجدوا البابيأتوا  أن املسجد أتوا إذا هلم وقل ،عدوهم كفاهم قد اهللا فإن ،املقدسة
 وقالوا ،خدهم على وسجدوا وعصوا ،القوم عامة فأىب. خطاياهم عنهم حيط أن حطة قوهلم وإمنا. حطة
: إىل.. .]2/59 سورة البقرة[} אאא{: ثناؤه جل اهللا فقال ،حنطة

}א{  )1(  
: يف قول اهللا قتادة عنثنا أبو هالل : قالثنا سليمان بن حرب : قالحممد بن بشار  حدثنا -  87-9127
} {2(ً. أبدا: قال(  
ثين الزبري بن اخلريت : قالثنا هارون النحوي : قالثنا مسلم بن إبراهيم : قالحدثنا املثين  - 88-9129
: قال ]5/26سورة املائدة [} א{: يف قوله عكرمة عن

  )3( .التحرمي ال منتهى له
قال أبو سعيد : قالثنا سفيان : قالثنا إبراهيم بن بشار : قالبن اهليثم  الكرميدثين عبد ح - 89-9131
{: اهللا قال عليه السالم ملا دعا موسى : قال رضي اهللا عنهما  ابن عباس عنعكرمة  عن
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א {مات  سنةمن دخل التيه ممن جاوز العشرين  فكل ،التيهفدخلوا : قال
فلبثوا يف تيههم : قال. قبله عليه السالم هارون  وماتيف التيه  عليه السالم فمات موسى : قال. يف التيه

   )1(. يوشع املدينة فافتتحيوشع مبن بقي معه مدينة اجلبارين  فناهض ،أربعني سنة
{: اهللا قال قتادة عنثنا سعيد : قالثنا يزيد : لقاحدثنا بشر  - 90-9132

 {يتبعون األطواء أربعني سنة إمنا ،يقدرون على ذلك وال ،يهبطون قرية ال وكانوا ،حرمت عليهم القرى .
يدخل بيت املقدس منهم إال  مل وأنه ،عني سنةمات يف األرب صلى اهللا عليه وسلم وذكر لنا أن موسى 

  )2(. والرجالن اللذان قاال ما قاال ،أبناؤهم
األول  بالكتاب العلم أهل بعض ثين: قال إسحاق ابن عن سلمة ثنا: قال محيد ابن حدثنا - 91-9133
 مدينة بدخول أمراهم إذ شعويو  بكالب ومههم ،نبيهم معصيتهم من فعلت ما إسرائيل بنو فعلت ملا: قال

 جل فقال ،إسرائيل بين كل على الرمز فيهنار  على بالغمام اهللا عظمة ظهرت ،قاال ما هلم وقاال ،اجلبارين
 وضعت اليت كلها باآليات يصدقون ال مىتوإىل  ،الشعب هذا يعصيين مىت إىل: عليه السالم  ملوسى ثناؤه

م بينهم؟  املصر أهل يسمع عليه السالم  موسى فقال. منهم أشد عباً ش لك وأجعل فأهلكهم باملوت أضر
 يف اهللا أنت أنك مسعوا قد الذين البالد هذه ساكنو ويقول، بينهم من بقوتك الشعب هذا أخرجت الذين
 هذا قتل إمنا: بامسك مسعوا الذين األمم لقالت واحد كرجل كلهم الشعب هذاقتلت  أنك فلو ،الشعب هذا

 أياديكلرتتفع  ولكن ،الربية يف فقتلهم ،هلم خلق اليت األرض يدخلهم أن تطيعيس ال أجل منالشعب 
 الذنوب تغفر وأنت ،نعمك كثرية ،صربك طويل فإنه هلم وقلت ،تكلمت كنت كما رب يا جزاؤك ويعظم
 اهذ آثام رب أي فاغفر ،وأربعة أجيال ثالثةإىل  األبناء وأبناء األبناء على اآلباء حتفظ وإنك ،توبق فال

 ملوسى ثناؤه جل اهللا فقال! اآلن إىل مصر أرض من أخرجتهممنذ  هلم غفرت كما ،نعمك بكثرة الشعب
 ،كلهاحممديت   األرض مألت وقد اهللا أناإين  ىتأ قد ولكن ،بكلمتك هلم غفرت قد: صلى اهللا عليه وسلم 

 ومل مرات عشر سألوين ،ارالقف ويف مصر أرض يف فعلت اليت وآيايت حممديت رأوا قد الذين القوم يرى أال
 معي روحه كان الذي كالب عبدي فأما أغضبين؛من  يراها وال آلبائهم خلقت اليت األرض يرون ال يطيعوين
 مث يف اجلبال جلوساً  والكنعانيون العماليق وكان. خلفه ويراها دخلها اليت األرض مدخله فإين هواي واتبع
 إىل: هلما وقال عليهما السالم  موسى وهارون عز وجل  اهللا وكلم ،حيرسون طريق يفالقفار  يف فارحتلوا غدوا
قلت  كما بكم ألفعلن: وقال. إسرائيل بين مسعت وسوسة قد السوء؟ مجاعة اجلماعة هذهعلي  توسوس مىت
 وسوستم أنكمأجل  من ذلك فوق فما سنة عشرين بين من وحسابكم القفار هذه يف جيفكم ولتلقني لكم
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 ،نون بن ويوشع يوفنا بن كالب غري منكم أحد فيها ينـزل وال ،إليها دفعت اليت رضاأل تدخلوا فال علي
م ،والشر بني اخلري ما يعلموا مل الذيناليوم  بنوكم وأما. الغنيمة كنتم كما أثقالكم وتكون  يدخلون فإ
 القفار هذه يف وتتيهون ،القفار هذه يف جيفكم وتسقط هلم أردت اليت األرض هلم عارف م وإين ،األرض
 ،سنة أربعني خبطاياكم وتقتلون ،سنةيوم  مكان كل ،يوماً  أربعني األرض جسستم اليتاأليام  حساب على

 بأن وعدوا الذين - إسرائيل بين مجاعة - اجلماعة ذهفاعل  اهللا أنا يل أىن قد: وسوستم أنكم وتعلمون
 اجلماعة حرشوا مث ،األرض يتجسسون بعثهم ىموس كان الذين الرهط فأما! ميوتون فيها القفار يف يتيهوا
 يتحسسونانطلقوا  الذين الرهط من يوفنا بن وكالب يوشع وعاش بغتة كلهم فماتوا الشر خرب فيهم فأفشوا
 وغدوا ،شديداً  حزناً  الشعب حزن ،إسرائيل لبين كله الكالم هذا عليه السالم  موسى قال فلما. األرض
: موسى هلم فقال. أخطأنا قد أنا أجل من ثناؤه جلقال  اليت األرض نرتقي: وقالوا اجلبل رأس على فارتفعوا

 فاآلن ،معكم ليس اهللا أن أجل من تصعدوا وال ،عمل لكم يصلح ال ذلك أجل من اهللا كالم يف تعتدون مل
 أنكم أجل من احلرب يف تقعوا فال ،أمامكم والكنعانيني العمالقة أجل منأعدائكم  قدام من تنكسرون

 ذكره جل اهللا مواثيق فيهالذي  التابوت يربح ومل اجلبل يف يرقون فأخذوا! معكم اهللا يكن فلم اهللا على لبتمانق
 وطردوهم فحرقوهم احلائط ذلك يف والكنعانيون العماليق هبط حىت احلكمة من يعين احمللة؛ من وموسى
 يف اهللا من املعصية استوجب كان من كهل حىت باملعصية سنة أربعني التيه يف ذكره عز اهللا مهفتيه. وقتلوهم
 وسار ،فيهاتتيهوا  اليت سنة األربعون وانقضت ،آباؤهم وهلك ذراريهم من النواشئ شب فلما: قال .ذلك
 موسى أخت عمران ابنةمرمي  على يزعمون فيما وكان ،يوفنا بن وكالب نون بن يوشع ومعه موسى م

 الذين اجلبابرة وقتل ،م فدخلها إسرائيلبين  يف أرحياء إىل نون بن يوشع قدم ؛صهراً  هلما وكان ،وهارون
 أحد قربه يعلم ال إليه اهللا قبضه مث ،يقيم أن اهللا شاء ما فيها فأقام إسرائيل ببين موسى دخلها مث ،فيها كانوا
  )1( .اخلالئق من

א 
مسعت أيوب عن حممد بن : ثنا املعتمر بن سليمان قال: حدثنا به حممد بن عبد األعلى قال - 92-978

فقتله وليه مث احتمله فألقاه يف سبط : كان يف بين إسرائيل رجل عقيم أو عاقر قال: قال سريين عن عبيدة
أتقتتلون وفيكم رسول : فقال أولو النهي: قال. فوقع بينهم فيه الشر حىت أخذوا السالح: قال. غري سبطه

אא{: فقالوا! اذحبوا بقرة: فأتوا نيب اهللا فقال: ل؟ قاصلى اهللا عليه وسلم اهللا 
א Z67אא{ 

א{: إىل قوله ]68-2/67سورة البقرة [ { فُضرب فأخربهم بقاتله: قال .

                                        
  .إسناده ضعيف ) 184 - 183/ 6( تفسري الطربي  )1(
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ا ذهبا: قال م أخذوا أدىن بقرة ألجزأت عنهم فلم يورث قاتل بعد : قال. ومل تؤخذ البقرة إال بوز ولو أ
  )1(. ذلك

{ يف قول اهللا حدثين أبو جعفر عن الربيع عن أيب العالية: ثنا آدم قال: وحدثين املثىن قال - 93-979
אكان رجل من بين إسرائيل وكان غنياً، ومل يكن له ولد، وكان لـه : قال }א

إن قرييب قتل، : فقال لـه عليه السالم قريب، وكان وارثه فقتله لريثه مث ألقاه على جممع الطريق، وأتى موسى 
: فنادى موسى يف الناس: قال. أحدًا يبني يل من قتله غريك يا نيب اهللاوأتى إيل أمر عظيم، وإين ال أجد 

: فلم يكن عندهم علمه، فأقبل القاتل على موسى فقال! أنشد اهللا من كان عنده من هذا علم إال بينه لنا
 }אא{: فسأل ربه فأوحى اهللا إليه! أنت نيب اهللا فاسأل لنا ربك أن يبني لنا

אא{: فعجبوا وقالوا Z67אא
{  يعين هرمة}{  يعين وال صغرية}א

{  أي نصف بني البكر واهلرمة}אאא
{  ا אא{. أي تعجب الناظرين }א{أي صاف لو

אאZ70{  أي مل يذللها
يقول وال تعمل يف احلرث  }א{يعين ليست بذلول فتثري األرض  }א{العمل 

}{  يعين مسلمة من العيوب}  { يقول ال بياض فيها .}  א א
 א { .البقر  ولو أن القوم حني أمروا أن يذحبوا بقرة استعرضوا بقرة من: قال

{: ولوال أن القوم استثنوا فقالوا. فذحبوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم
א{  ًم مل جيدوا البقر اليت نعتت هلم إال عند عجوز عندها . ملا هدوا إليها أبدا فبلغنا أ

م ال يزكوا هلم غريها، أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخربوه يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علم ت أ
ا سألتهم أضعاف مثنها، فقال هلم موسى م مل جيدوا هذا النعت إال عند فالنة، وأ إن اهللا قد كان خفف : أ

 فأمرهم موسى أن يأخذوا. ففعلوا واشرتوها فذحبوها! عليكم فشددمت على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها
فأخذوا قاتله . عظمًا منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه، فسمى هلم قاتله، مث عاد ميتًا كما كان

  )2(. وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه فقتله اهللا على سوء عمله

                                        
  )1/174(صححه يف التفسري الصحيح )  337/  1( تفسري الطربي  )1(
ظ حسن إسناده احلاف 1/265و ابن كثيري6/220والبيهقي  695وتفسري ابن ايب حامت 1/48تفسري عبد الرزاق )2(

  .)6/366(يف الفتح 
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أبو إسحاق ثين : ثنا سفيان قال: ثنا حيىي بن ميان قال: حدثنا ابن بشار وابن وكيع قاال - 94-11772

وشرب وشبري فانطلقوا إىل  عليهما السالم انطلق موسى وهارون : قال_  عن عمارة بن عبد السلويل عن علي
: أين هارون؟ قال: فلما رجع موسى إىل بين إسرائيل قالوا لـه. سفح جبل فنام هارون على سرير فتوفاه اهللا

: قال! فاختاروا من شئتم: قال -أو كلمة حنوها  - لقه ولينه أنت قتلته حسدتنا على خ: قالوا. توفاه اهللا
אא{: فذلك قوله: قال. فاختاروا سبعني رجالً 
א

  א   א      Z155{ ] سورة األعراف
يا : قالوا. ما قتلين أحد ولكنين توفاين اهللا: يا هارون من قتلك؟ قال: فلما انتهوا إليه قالوا: قال ]7/155

م الرجفة: قال! موسى لن نعصي بعد اليوم {يا : فجعل موسى يرجع مييناً ومشاًال وقال: قال .فأخذ
א
אא Z155{ ] قال]7/155سورة األعراف :

  )1(  .كلهم نبياءأفأحياهم اهللا وجعلهم 
W 

ثنا علي بن زيد : ثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: حدثنا بشر بن هالل الصواف قال - 95-21047
خرج عبد اهللا بن احلارث من الدار ودخل املقصورة؛ فلما خرج منها جلس وتساند عليها : قال بن جدعان

Z38א{وجلسنا إليه فذكر سليمان بن داود 
مث سكت عن  ]27/40سورة النمل [} {إىل قوله ...  ]27/38سورة النمل [} 

وكان قد  ]28/76سورة القصص [} {ذكر سليمان فقال 
{  }א{أويت من الكنوز ما ذكر اهللا يف كتابه 

  {] وكان مؤذيًا لـه وكان موسى  عليه السالم وعادى موسى : قال ]28/78سورة القصص
يصفح عنه ويعفو للقرابة، حىت بىن دارًا وجعل باب داره من ذهب، وضرب على جدرانه صفائح الذهب، 

حكونه، فلم تدعه شقوته وكان املأل من بين إسرائيل يغدون عليه ويروحون، فيطعمهم الطعام وحيدثونه ويض
: والبالء حىت أرسل إىل امرأة من بين إسرائيل مشهورة باخلنا، مشهورة بالسب، فأرسل إليها فجاءته فقال هلا
يا : هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك يف نسائي على أن تأتيين واملأل من بين إسرائيل عندي فتقويل

                                        
هذا أثر غريب جدا وعمارة ال أعرفه و ايده : وقال)  251/  2( تفسري ابن كثري  -)  73/  9( تفسري الطربي  )1(

  3/177الذهيب يف امليزان
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قارون وجاء املأل من بين إسرائيل، أرسل إليها فجاءت  فلما جلس. بلى: قالت! قارون أال تنهى عين موسى
ألن أحدث اليوم توبة أفضل من أن : فقامت بني يديه فقلب اهللا قلبها وأحدث هلا توبة فقالت يف نفسها

هل لك أن أمولك : إن قارون قال يل: فقالت. وأكذب عدو اهللا لـه صلى اهللا عليه وسلم أوذي رسول اهللا 
يا قارون أال تنهى عين موسى : ئي على أن تأتيين واملأل من بين إسرائيل عندي فتقويلوأعطيك وأخلطك بنسا

ذا  صلى اهللا عليه وسلم فلم أجد توبة أفضل من أن ال أوذي رسول اهللا  وأكذب عدو اهللا؛ فلما تكلمت 
ا يف الكالم سقط يف يدي قارون، ونكس رأسه، وسكت املأل، وعرف أنه قد وقع يف هلكة، وشاع كالمه

يا رب عدوك يل : الناس حىت بلغ موسى؛ فلما بلغ موسى اشتد غضبه فتوضأ من املاء وصلى وبكى وقال
فجاء . فأوحى اهللا إليه أن مر األرض مبا شئت تطعك. مؤذ، أراد فضيحيت وشيين، يا رب سلطين عليه

يا أرض : ين؛ قاليا موسى ارمح: موسى إىل قارون؛ فلما دخل عليه عرف الشر يف وجه موسى لـه فقال
م إىل : فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه إىل الكعبني، وجعل يقول: خذيهم قال يا موسى فأخذ

يا أرض خذيهم قال فاضطربت داره وساخت : يا موسى ارمحين؛ قال: ركبهم وهو يتضرع إىل موسى
يا أرض خذيهم : اليا موسى ارمحين؛ ق: وخسف بقارون وأصحابه إىل سررهم، وهو يتضرع إىل موسى

أما وعزيت لو . يا موسى ما أفظك: صلى اهللا عليه وسلم وقيل ملوسى : قال. فخسف به وبداره وأصحابه
  )1(. إياي نادى ألجبته

                                        
  494حسن اسناده كما يف قصص االنبياءص )  118/  20( تفسري الطربي  )1(
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  :الدراســــة

ضاعوا فيها أربعني سنة اليستطيعون  سيناءيل التيه يف أرض ئاهللا على بين إسرا كتب
يل عن دخول األرض املقدسة ئإسرا بينمتناع ا :تيه كما قص اهللا عليناال وسببمنها،  اخلروج

אאאאאא{: عليه السالم بعد أن قال هلم موسى 
אא {] 5/21سورة املائدة[  

{قال تعاىل العصيان موجب للعقوبة وهذا
אאאZ26 {] 5/26سورة املائدة[  

ملا  على نكوهلم عن اجلهاد ودخوهلم األرض املقدسة بين إسرائيل يقول تعاىل الئماً  
 ،ن أبيهم إسرائيلمفأمروا بدخول االرض املقدسة اليت هي مرياث هلم  قدموا من بالد مصر

فرماهم اهللا يف  ،فنكلوا عن قتاهلم وضعفوا واستحسروا ،وقتال من فيها من العماليق الكفرة
  )1(. التيه عقوبة هلم

ومع  عددهم كبرياً  وكان ))مبا اعتدوا وعصوا وكانت عذاباً ((: يف األثر عن الربيع وكما
{ :قال تعاىل ،عدوهم بقوة احتجوا ذلك א      

אאאZ22 {] 2( ]5/22سورة املائدة(  
א{:قال تعاىل ،من القول فحشاً  قالوادعوا للقتال وليستعينوا باهللا  وملا
 א    אא     Z24 {] سورة املائدة

 - _-  ا املقداد بن االسود ذكراليت  إسرائيل هيالشنيعة من بين  املقولة وهذه ]5/24
ت بنو لنقول لك كما قا نا الإاهللا  رسول يا((: قال  ،ربد يوم صلى اهللا عليه وسلم النيب 

  )3( .))مض وحنن معكا ولكن} { ملوسىإسرائيل 
ò†Ô½a@‰þbi@…aŠ½a@ @

                                        
  2/5تفسري ابن كثري )1(
بين إسرائيل كستمائة الف وغريها وهوعدد كبري مل يرد فيه توقيف ورّد مثل هذه اجملازفات غري  وردت آثار يف تعداد) 2(

مقدمة ابن خلدون (واحد من اهل العلم ونسبوها اىل اإلسرائيلبيات وممن توسع يف ذلك ابن خلدون يف مقدمته 
  ) 10:ص 1:ج

  160التفسريوالنسائي يف  4609و3952البخاري يف املغازي والتفسري  رواه )3(
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  :باألرض المقدسةورد ت آثار خمتلفة يف املراد 
  . قيل الطورف - 1
  .وقيل الشام - 2
  . وقيل أرحيا - 3
  . وقيل غري ذلك. وبعض األردن وفلسطني وقيل دمشق - 4

ومل أقف على دليل صحيح يف هذه املسألة، ولكن لن خترج عن أن تكون من األرض 
  )1(. لإلمجاع أن هذه املنطقة هي األرض املقدسة وعريش مصر بني الفراتاليت ما 
א{ :يف قوله تعاىل قال القرطيبو          {] سورة
وتذكروا عيشهم  ،حني ملوا املن والسلوى ،كان هذا القول منهم يف التيه ]2/61البقرة 

فنـزعوا إىل عكرهم  ،أهل كراث وأبصال وأعداس ،كانوا نتاىن(( :قال احلسن ،األول مبصر
م واشتاقت طباعهم إىل ما ،عكر السوء فقالوا لن نصرب على طعام  ،جرت عليه عاد

م كانوا يأ ؛وكنوا عن املن والسلوى بطعام واحد ومها اثنان ،))واحد كلون أحدمها وصله أل
كما تقول ملن يداوم على الصوم   ،لتكرارمها يف كل يوم غذاء :وقيل ،فلذلك قالوا طعام واحد

 فلهذا الغىن املعىن لن نصرب على :وقيل ،والصالة والقراءة هو على أمر واحد ملالزمته لذلك
. حد منا بنفسهالستغناء كل وا ،فال يقدر بعضنا على االستعانة ببعض ،فيكون مجيعنا أغنياء

)2(  
 ]5/26 املائدة سورة[ }א{ :ه تعاىلـقول

منه تاه  :يقال ،احلرية :وأصل التيه يف اللغة ،عاقبهم يف التيه أربعني سنةاستجاب اهللا دعاءه و 
واألرض التيهاء اليت ال  ،وتيهته وتوهته بالياء والواو والياء أكثر ،إذا حتري يتيه تيها وتوهاً 
قيل يف قدر ستة فراسخ  .فكانوا يسريون يف فراسخ قليلة، وأرض تيه وتيهاء ،يهتدى فيها

 ،فكانوا سيارة ال قرار هلم ،فيصبحون حيث أمسوا وميسون حيث أصبحوايومهم وليلتهم 
  ؟ عليهما السالم واختلف هل كان معهم موسى وهرون 

                                        
  6/325وتفسري املنار 4/512,513انظر األقوا ل والرتجيح يف تفسري الطربي  )1(
  1/422تفسري القرطيب  )2(
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فقوبلوا على كل يوم  ،وكان سنو التيه بعدد أيام العجل ،ألن التيه عقوبة ؛ال :فقيل - 1
  .وبني القوم الفاسقنيفافرق بيننا  :عليه السالم موسى  وقد قال ،سنة

على  وسالماً  كما جعل النار برداً   ،كانا معهم لكن سهل اهللا األمر عليهما  :وقيل - 2
م ممنوعون من دخوهلا، عليه السالم إبراهيم   ،كما يقال حرم اهللا وجهك على النار  ،أي أ

أهل التفسري كما قال  فهو حترمي منع ال حترمي شرع عن أكثر ،وحرمت عليك دخول الدار
  :الشاعر

 جالــــــــــــت لتصــــــــــــرعين فقلــــــــــــت هلــــــــــــا اقصــــــــــــري  إين أمــــــــــــــــــــــرؤ صــــــــــــــــــــــرعي عليــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــرام
   .جيوز أن يكون حترمي تعبد :أي أنا فارس فال ميكنك صرعي وقال أبو علي

أن يسريوا يف فراسخ فال يهتدوا للخروج  كيف جيوز على مجاعة كثرية من العقالء  :فإن قيل
قد يكون ذلك بأن حيول اهللا األرض اليت هم عليها إذا ناموا  :قال أبو علي :فاجلواب ؟منها

  .فريدهم
اهللا قادر على حجب الطريق الصحيح دون ما ذكره من افرتاض، كما حجب عنا رؤية : قلت

  .قوم يأجوج ومأجوج
  :مما حصل في التيه

WW 
  .عليه السالم فإنه مات قبل موسى  عليه السالم ذكر وفاة هارون بن عمران  

حني أراد اهللا أن  عليهما السالم نعى اهللا هارون ملوسى (( :قال عن وهب بن منبه
فلما عاد يف  ،وبكى بكاء طويالً  شديداً  عاً فلما قبض جزع جز  ،ه حزنـفلما نعاه ل ،يقبضه

يا موسى ما كان ينبغي لك أن حتن إىل فقد  :هـفقال ل ،ذلك أقبل اهللا تعاىل عليه يعزيه ويعظه
وال أن يكون جزعك هذا  ،وال أن تشد ركبك إال يب ،وال أن تستأنس بغريي ،شيء معي

أم   ،مع كالميوكيف تستوحش إىل شيء من األشياء وأنت تس ،اآلن على هارون إال يل
وذكر مناجاة  ،كيف حتن إىل فقد شيء من الدنيا بعد إذ اصطفيتك برسااليت وبكالمي

 ،قبل أن ينقضي التيه بثالث سنني ،طويلة قال فأتى هارون وموسى بن سبع عشرة ومائة سنة
فأتى هارون وهو بن عشرين ومائة سنة بقي موسى بعده ثالث سنني حىت مت له مائة 

  .))ويفرتقون أخرى ،جيتمعون عليه مرة ،نو إسرائيل متفرقون عليهوب ،وعشرون سنة
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إن اهللا ((صلى اهللا عليه وسلم وعن أناس من أصحاب النيب  _ عن عبد اهللا بن مسعود
فانطلق  ،أين متوىف هارون فأت به جبل كذا وكذا عليه السالم أوحى إىل موسى بن عمران 

وإذا هم  ،فإذا هم بشجرة مثلها ببيت مبين ،حنو ذلك اجلبل عليهما السالم موسى وهارون 
فلما نظر هارون إىل ذلك اجلبل والبيت وما فيه  ،وإذا فيه ريح طيب ،فيه بسرير عليه فرش

 :قال .فنم عليه :قال له موسى ،يا موسى إين ألحب أن أنام على هذا السرير وقال ،أعجبه
ال ترهب أنا أكفيك رب  :ه موسىـقال ل .يأيت رب هذا البيت فيغضب علي إين أخاف أن
فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك  ،يا موسى بل من معي :فقال .هذا البيت فنم

فلما قبض رفع  ،يا موسى خدعتين :فلما ناما أخذ هارون املوت فلما وجد حسه قال .مجيعاً 
 عليه السالم فلما رجع موسى  ،سرير إىل السماءورفع ال ،ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة
 ،هـإن موسى قتل هارون وحسده حب بين إسرائيل ل :قالوا ،إىل بين إسرائيل وليس معه هارون

وكان يف موسى بعض الغلظ ، عليهما السالم وكان هارون آلف عندهم وألني هلم من موسى 
فلما أكثروا عليه قام  ،فرتوين أقتلهأ ،وحيكم إنه كان أخي :قال هلم ،فلما بلغه ذلك ،عليهم

هذا  ،))فصلى ركعتني مث دعا اهللا فنـزل بالسرير حىت نظروا إليه بني السماء واألرض فصدقوه
  )1( .حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه

  
Wא 

 اخلضر الرجل الصاحل )2( - يف فرتة التيه  -  صلى اهللا عليه وسلم لقي نيب اهللا موسى 
إمنا مسي اخلضر أنه جلس على فروة ((: صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي قال فيه رسول اهللا 
تز من خلفه , فوقص اهللا ما دار بينهما يف سورة الكه )3( .))خضراء بيضاء فإذا هي 
: رضي اهللا عنهما  قال قلت البن عباس عن سعيد بن جبري: وتفصيلها كما يف الصحيحني

يزعم أن موسى صاحب اخلضر ليس هو موسى بين إسرائيل إمنا هو موسى  إن نوفًا البكايل((
أن (( :صلى اهللا عليه وسلم عن النيب  حدثنا أيب بن كعب .))آخر، فقال كذب عدو اهللا

                                        
  2/5تفسري ابن كثري )1(
قاله  ع إىل قومه وهم يف التيه وقيل كانت قبل خروجه من مصر واهللا أعلمجكان موسى يف التيه فلما فارقه اخلضر ر )2(

   196:ص 2:ي جعمدة القار  العيين يف
   ) 28/ 3(تفسري الطربي كما يف   يا وقيل غري ذلكمعزير وقيل أر وردت آثار يف اسم اخلضر فقيل ال )3(
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مل يرد أنا، فعتب اهللا عليه إذ : موسى قام خطيبًا يف بين إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال
أي رب ومن يل به، : بلى يل عبد مبجمع البحرين هو أعلم منك، قال: العلم إليه، فقال لـه

، حيثما فقدت قال تأخذ حوتًا فتجعله يف مكتل - ورمبا قال سفيان أي رب وكيف يل به  - 
وأخذ حوتًا فجعله يف مكتل، مث انطلق هو وفتاه  -   ورمبا قال فهو مثه - احلوت فهو مث، 

تيا الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى واضطرب احلوت فخرج فسقط يوشع بن نون، حىت أ
يف البحر فاختذ سبيله يف البحر سرباً، فأمسك اهللا عن احلوت جرية املاء فصار مثل الطاق، 
فقال هكذا مثل الطاق، فانطلقا ميشيان بقية ليلتهما ويومهما، حىت إذا كان من الغد قال 

فرنا هذا نصباً، ومل جيد موسى النصب حىت جاوز حيث آتنا غداءنا لقد لقينا من س: لفتاه
{: قال لـه فتاه. أمره اهللا   א   א    

 א   א   فكان  ]18/63سورة الكهف [ }א
{: للحوت سربًا وهلما عجبًا قال لـه موسى    א  { 

رجعا يقصان آثارمها حىت انتهيا إىل الصخرة، فإذا رجل مسجى  ]18/64سورة الكهف [
أنا موسى، قال موسى بين : قال! بأرضك السالم؟بثوب فسّلم موسى فرد عليه، فقال وأىن 

يا موسى، إين على علم من علم : نعم، أتيتك لتعلمين مما علمت رشداً، قال: إسرائيل؟ قال
هل : اهللا علمنيه اهللا ال تعلمه، وأنت على علم من علم اهللا علمكه اهللا ال أعلمه، قال

{أتبعك؟    א Z67 א Z
68{ ] إىل قولـه  ]68- 18/67سورة الكهف}א {طلقا ميشيان على ساحل البحر فان

ما سفينة كلموهم أن حيملوهم فعرفوا اخلضر فحملوه بغري نول، فلما ركبا يف السفينة  فمرت 
يا : جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر يف البحر نقرة أو نقرتني، قال لـه اخلضر

نقاره من موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور مب
فلم يفجأ موسى إال وقد قلع لوحًا بالقدوم، فقال له : زع لوحاً، قالـالبحر، إذ أخذ الفأس فن

ما صنعت قوم محلونا بغري نول عمدت إىل سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت : موسى
{! شيئًا إمراً  א       Z72  א 

אZ73{ ] فكانت األوىل من موسى  ]73- 18/72سورة الكهف
نسياناً، فلما خرجا من البحر مروا بغالم يلعب مع الصبيان فأخذ اخلضر برأسه فقلعه بيده 
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{: هكذا وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً، فقال لـه موسى
אZ74אZ75

אZ76א
   אא  א   א  א  {] سورة الكهف

فلم  - أنه ميسح شيئًا إىل فوق وأشار سفيان ك - مائًال أومأ بيده هكذا  ]77- 18/74
قوم أتيناهم فلم يطعمونا، ومل يضيفونا، عمدت إىل : أمسع سفيان يذكر مائًال إال مرة، قال

אא{حائطهم لو شئت الختذت عليه أجراً، 
א { ] وددنا أن موسى   :صلى اهللا عليه وسلم قال النيب  ]18/78الكهف سورة

يرحم اهللا  :ه وسلم صلى اهللا عليقال النيب : كان صرب فقص اهللا علينا من خربمها، قال سفيان
أمامهم ملك ( رضي اهللا عنهما موسى، لو كان صرب لقص علينا من أمرمها، وقرأ ابن عباس 

: وأما الغالم فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنني مث قال يل سفيان) يأخذ كل سفينة صاحلة غصباً 
فظته من حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو حت: مسعته منه مرتني وحفظته منه، قيل لسفيان

.)) إنسان فقال ممن أحتفظه ورواه أحد عن عمرو غريي مسعته منه مرتني أو ثالثًا وحفظته منه
)1(  

WאW 
عليه ويف التيه حصل ما قص اهللا من خرب القتيل الذي طلب بين إسرائيل من موسى 

  .قصةأن خيربهم بقاتله وقد تقدم يف األثر السابق تفصيل ال السالم 
بسبب نقض آبائهم امليثاق الذي أخذه اهللا عليهم  وفيها توبيخ من اهللا ليهود املدينة

بطاعة أنبيائه، ويقول هلم اذكروا من نقضكم مليثاقي قصة آبائكم مع البقرة اليت أمرهم موسى 
  .بذحبها

، وكثرة سؤاهلم لرسوهلم، وهلذا ملا ضيقوا خرب تعاىل عن تعنت بين إسرائيلأ: "قال ابن كثري
م ذحبوا أي بقرة كانت لوقعت املوقع عنهم، كما قال  على أنفسهم ضيق اهللا عليهم، ولو أ

  )2(." ابن عباس وعبيدة وغري واحد ولكنهم شددوا فشدد عليهم
                                        

  3220ح /1246ص /3أخرجه البخاري يف صحيحه ج  )1(
  .2380ح/1854ص/4، ج2380ح/1852ص/4، ج2380ح/1850ص/4و مسلم يف صحيحه ج

هذه السياقات عن عبيدة وأيب و :ق الروايات الكثرية يف اسباب القصةوقال بعد سيا 266-1/265 تفسري ابن كثري )2(
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אW 
{: ل تعاىليف أكثر من آية فقا ذم اهللا تبارك وتعاىل قارون   

   Z23 א א    Z24 {] سورة
{: ، وقال تعاىل ]24- 40/23غافر 

 א א אZ39  
אאא

   א   א    Z40 {] سورة العنكبوت
29/39 -40[  

وغريه  كما أخرج اإلمام أمحد  من ترك الصالة بقارون، صلى اهللا عليه وسلم وأحلق النيب  
أنه ذكر الصالة  صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا  رضي اهللا عنهما  عن عبد اهللا بن عمرو

من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهاناً، وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها ((: يوماً، فقال
وأيب بن  وفرعون وال نور وال جناة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان مل يكن لـه برهان

  )1( .))خلف
א{: لقوله تعاىل وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر   

وهو الراجح لآليت ]28/81سورة القصص [ }א:  
  . فرعون وهامان وقارون:ألن إرسال موسى كان للطغاة الثالثة  - 1
  وألن اآلية نصت على خسف داره والدور مل تكن يف الصحراء،  - 2

ا عبارة عن احمللة اليت تضرب . وأورد االحتمالني وقد توقف ابن كثري ووجه الدار اىل أ
  )2(. فيها اخليام، واهللا أعلم بالصواب

                                                                                                                  
ا ما خوذة من كتب بين إسرائيل وهي مما جيوز نقلها ولكن ال  العالية والسدي وغريهم فيها اختالف ما والظاهر أ

  .تصدق وال تكذب فلهذا ال يعتمد عليها إال ما وافق احلق عندنا واهللا أعلم
  1467ح /329ص /4أخرجه ابن حبان يف صحيحه ج .6576ح/169ص/2ج مسند االمام أمحد )1(
  .2721ح/391ص/2و الدارمي يف سننه ج. 353ح/139ص/1و عبد بن محيد يف مسنده ج 
  1767ح/213ص/2و الطرباين يف معجمه األوسط ج 
  375ققص القرآن البن كثري )2(
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W عليه السالم 
ما شاء اهللا يريب أبناء الذين كتب عليهم التيه، ويعدهم  عليه السالم مكث موسى 

، مث حان أجله، وكما يف احلديث الصحيح أن اهللا خيري أنبيائه قبل لدخول األرض املقدسة
م، كما قالت عائشة كنت أمسع أنه لن ميوت نيب حىت خيري بني الدنيا ((: رضي اهللا عنها  مو

يف مرضه الذي مات فيه وأخذته حبة  صلى اهللا عليه وسلم قالت فسمعت النيب  ))واآلخرة
{((: يقول א  א  א אא א א 

{ ] 1( .))قالت فظننته خري حينئذ ]4/69سورة النساء(  
صلى جاءه امللك خيريه وخرب ذلك ما قصه لنا نبينا حممد  عليه السالم كذا موسى وه

  اهللا عليه وسلم 
 عليه السالم أرسل ملك املوت إىل موسى ((: قال_ ففي الصحيحني عن أيب هريرة 
أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت، فرد اهللا عليه عينه وقال : فلما جاءه صكه فرجع إىل ربه فقال

أي : يضع يده على منت ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، قال: قل لـهارجع ف
رمية  هللا أن يدنيه من األرض املقدسةفاآلن، فسأل ا: قال. مث املوت: رب مث ماذا؟ قال

فلو كنت ّمث ألريتكم قربه إىل جانب (( :صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال)) حبجر
  )2( .))الكثيب األمحرالطريق عند 

يف التيه بدليل طلبه أن يدنيه من األرض  عليه السالم وهذا هو الصحيح من موته 
ملا أسري يب ((: صلى اهللا عليه وسلم ويف املسند يف سياق حديث اإلسراء قال . املقدسة

  )3( .))ى وهو قائم يصلي يف قربه عند الكثيب األمحرمررت مبوس
، وحتديد الكثيب األمحر خارج األرض املقدسة يكذب ادعاء وجود قربه داخل فلسطني 

  )4(  .وبيت املقدس بني أرحياوأن بين إسرائيل نقلوا جثمانه معهم ودفنوه 

                                        
  2444وصحيح مسلم 4171صحيح البخاري )1(
  399مسلمو  1274صحيح البخاري  )2(
، 1631ح/215ص/3أخرجه النسائي يف سننه ج.12526ح/148ص/3مسند أمحد ج )3(

وللتفصيل قصص األنبياء البن  . 11207ح/111ص/11والطرباين يف معجمه الكبري ج 1632ح/216ص/3ج
  509كثري

  3/341يدعى ذلك اإلسرائيليون الصهاينة ويتابعهم بعض املسلمني انظر القصص القرآين د صالح اخلالدي )4(
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Wאאא 
ههنا آثارا فيها جمازفات كثرية باطلة،  وقد ذكر كثري من املفسرين: "قال اإلمام ابن كثري

م ذكروا : يدل العقل والنقل على خالفها م كانوا أشكاًال هائلة ضخامًا جداً، حىت إ من أ
فجعل يأخذهم واحداً  أن رسل بين إسرائيل ملا قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل اجلبارين

م فنثرهم بني يدي  واحدًا ويلفهم يف أكمامه وحجزة سراويله وهم إثنا عشر رجًال، فجاء 
م من بين آدم حىت عرفوه، وكل هذه هذيانات : ملك اجلبارين، فقال ما هؤالء ومل يعرف أ

وخرافات ال حقيقة هلا، وأن امللك بعث معهم عنبًا كل عنبة تكفي الرجل، وشيئًا من مثارهم 
ليعلموا ضخامة أشكاهلم، وهذا ليس بصحيح، وذكروا ههنا أن عوج بن عنق خرج من عند 

وكان طوله ثالثة آالف ذراع وثالمثائة ذراع وثالثة وثالثني اجلبارين إىل بين إسرائيل ليهلكهم 
وغريه، وليس بصحيح كما قدمنا بيانه عند قوله  )1( ذراعًا وثلث ذراع هكذا ذكره البغوي

طوله ستون ذراعاً، مث مل يزل اخللق  عليه السالم إن اهللا خلق آدم ((: صلى اهللا عليه وسلم 
إىل قمة جبل فاقتلعها مث أخذها بيديه ليلقيها على  قالوا فعمد عوج )2(ينقص حىت اآلن 

                                        
  2/253معامل التنزيل )1(
املقصود  :’وله هنا تعليق لطيف أنقله لفائدته يف النقل عن أهل الكتاب قال  144: ص 1: البداية والنهاية ج) 2(

أن اهللا مل يبق من الكافرين ديارا فكيف يزعم بعض املفسرين ان عوج بن عنق ويقال ابن عناق كان موجودا من 
قولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا ويقولون كان لغري رشدة بل ولدته أمه عنق بنت قبل نوح إىل زمان موسى وي

آدم من زنا وإنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه يف عني الشمس وإنه كان يقول لنوح وهو 
ع وثالث مائة وثالثة يف السفينة ما هذه القصيعة اليت لك ويستهزىء به ويذكرون أنه كان طوله ثالثة آالف ذرا 

ا مسطرة يف كثري من كتب التفاسري وغريها من التواريخ  وثالثني ذراعا وثلثا إىل غري ذلك من اهلذيانات اليت لوال أ
ا خمالفة للمعقول واملنقول أما املعقول فكيف يسوغ فيه  وأيام الناس ملا تعرضنا حلكايتها لسقاطتها وركاكتها مث إ

ح لكفره وأبوه نيب األمة وزعيم أهل اإلميان وال يهلك عوج بن عنق ويقال عناق وهو أظلم أن يهلك اهللا ولد نو 
وأطغى على ما ذكروا وكيف ال يرحم اهللا منهم أحدا وال أم الصيب وال الصيب ويرتك هذا الدعى اجلبار العنيد 

تعاىل مث أغرقنا اآلخرين وقال رب ال  الفاجر الشديد الكافر الشيطان املريد على ما ذكروا وأما املنقول فقد قال اهللا
أنه قال إن اهللا ‘ تذر على األرض من الكافرين ديارا مث هذا الطول الذي ذكروه خمالف ملا يف الصحيحني عن النيب 

مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن فهذا نص الصادق املصدوق املعصوم الذي ال ينطق  خلق آدم وطوله ستون ذراعاً 
إال وحي يوحى أنه مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن أي مل يزل الناس يف نقصان يف طوهلم من آدم عن اهلوى إن هو 

إىل يوم أخره بذلك وهلم جر إىل يوم القيامة وهذا يقتضي أنه مل يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه فكيف 
كتب اهللا املنزلة وحرفوها وأولوها   يرتك هذا ياهل عنه ويصار إىل أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا

ووضعوها على غري مواضعها فما ظنك مبا هم يستقلون بنقله أو يؤمتنون عليه وما أظن أن هذا اخلرب عن عوج بن 
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جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقها صارت طوقا يف عنق عوج بن عنق، مث 
رة أذرع وطوله عشرة أذرع، وبيده عصاه وطوهلا عشرة عمد موسى إليه فوثب يف اهلواء عش

عن ابن  ونقله ابن جرير هذا عن عوف البكايل أذرع، فوصل إىل كعب قدمه فقتله، يروى
ويف إسناده إليه نظر، مث هو مع هذا كله من اإلسرائيليات، وكل هذه  رضي اهللا عنهما  عباس

عندهم، وال متيز هلم بني صحتها  ، فإن األخبار الكذبة قد كثرتمن وضع جهال بين إسرائيل
وباطلها، مث لو كان هذا صحيحًا لكان بنو إسرائيل معذورين يف النكول عن قتاهلم، وقد 

  )1(  .ذمهم اهللا على نكوهلم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم وخمالفتهم رسوهلم
  

                                                                                                                  
  عناق اال اختالفا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء األنبياء واهللا أعلم 

  278: ص 1: البداية والنهاية البن كثري ج )1(
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אאWאא 

  :اآلثار

{: قولـه تعاىل  אא   א      
אZ167{  

 جنيح، عن ثنا عيسى، عن ابن أيب: ثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال -  96-11884
אא{: ، يف قول اهللاجماهد א  

אZ167 {1( . أمر ربك: قال(  
ثين معاوية، عن : ثنا عبد اهللا بن صاحل، قال: دثين املثين بن إبراهيم وعلي بن داود قاالح - 97-11885

א{: ، قولهرضي اهللا عنهما  علي، عن ابن عباس
 אא   א   Z167 {م: قال : هي اجلزية، والذين يسومو

   )2( . وأمته إىل يوم القيامة صلى اهللا عليه وسلم حممد 
ثين أيب، عن أبيه، عن ابن : ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال - 98-11886

אאא{: ، قولههما رضي اهللا عنعباس 
אZ167 {3( . فهي املسكنة، وأخذ اجلزية منهم(  

رضي اهللا قال ابن جريج، قال ابن عباس : ثين حجاج، قال: سني، قالثنا احل: حدثنا القاسم، قال-99
אאאא{: عنهما 

Z167 {4( . يهود، وما ضرب عليهم من الذلة واملسكنة: قال(   
{: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال - 100-11887

א    אא    א      Z167 {قال :
   )5( . فبعث اهللا عليهم هذا احلي من العرب، فهم يف عذاب منهم إىل يوم القيامة

{: ثنا حممد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: حدثنا حممد بن عبد األعلى، قال - 101-11888
                                        

  )2/358(صححه يف التفسري الصحيح )  102/  9( تفسري الطربي  )1(
  )2/359(حسنه يف التفسري الصحيح )  592/  3( تفسري الدر املنثور  -)  102/  9( تفسري الطربي  )2(
  إسناده ضعيف ) 102/  9( تفسري الطربي  )3(
  ) 102/  9( تفسري الطربي  )4(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 22/  6( صنف عبد الرزاق م -)  102/  9( تفسري الطربي  )5(
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א  א  אא  Z167 {
: وقال عبد الكرمي اجلزري. بعث عليهم هذا احلي من العرب، فهم يف عذاب منهم إىل يوم القيامة: قال

   )1( . يستحب أن تبعث األنباط يف اجلزية
: ثنا إسحاق بن إمساعيل، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد: حدثنا ابن وكيع، قال -  102-11889
}  אא  א    א 

   Z167 {العرب: قال .}     אא 
     Z49 {فجىب عليه السالم وأول من وضع اخلراج موسى . اخلراج: قال ،

   )2( . اخلراج سبع سنني
{: قوب، عن جعفر، عن سعيدثنا يع: حدثنا ابن محيد، قال-103  

אאאאZ167 {العرب: قال .}
  אא        Z49 {قال :

   )3( . وأول من وضع اخلراج موسى، فجىب اخلراج سبع سنني: قال. اخلراج
{: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد: حدثنا ابن محيد، قال-104  

    א    אא    א Z167 {هم أهل : قال
م اخلراج إىل يوم القيامة، فهو سوء العذاب، ومل جيب نيب اخلراج قط  الكتاب، بعث اهللا عليهم العرب جيبو

   )4( . صلى اهللا عليه وسلم  ثالث عشرة سنة مث أمسك، وإال النيب عليه السالم إال موسى 
: ، يف قولهأخربنا معمر، عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال -105-11890
} א    א   אא 

Z167 {5(  .يبعث عليهم هذا احلي من العرب، فهم يف عذاب منهم إىل يوم القيامة: قال(   
)5(   

يستحب أن تبعث : ، قالأخربين عبد الكرمي، عن ابن املسيب: أخربنا معمر، قال: قال -106-11891

                                        
  )3/262(صححه يف التفسري الصحيح  ) 240/  2( تفسري عبد الرزاق  -)  103/  9( تفسري الطربي  )1(
  ) 1604/  5( تفسري ابن أيب حامت  -)  103/  9( تفسري الطربي  )2(
  .إسناده ضعيف ) 260/  2(  تفسري ابن كثري -)  103/  9( تفسري الطربي  )3(
  .)1/164(صححه يف التفسري الصحيح  ) 592/  3( تفسري الدر املنثور  -)  103/  9( تفسري الطربي  )4(
  .إسناده ضعيف ) 22/  6( مصنف عبد الرزاق  -)  102/  9( تفسري الطربي  )5(



  
120 

   )1( . األنباط يف اجلزية
{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل، قال: حدثين حممد بن احلسني، قال - 107-11892

 אא   א      א   
Z167 {م سوء العذاب: يقول يأخذون منهم : إن ربك يبعث على بين إسرائيل العرب، فيسومو

م    )2( . اجلزية ويقتلو
{: ، يف قولهقال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال - 108-11893  

אאאא { ليبعثن
   )3( . على يهود
   .]7/168ألعراف سورة ا[} א{: تعاىل قوله

جبري  بن سعيد عن جعفر عن يعقوب عن إمساعيل بن إسحاق ثنا: قال وكيع ابن حدثنا - 109-11894
{: رضي اهللا عنهما  عباس ابن عن א {من قوم يدخلها أرض كل يف: قال 

    )4(  .اليهود
אא{: قوله تعاىل  א  א  א 

59/3سورة احلشر [} א[  
א{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -110-26202

5( . خروج الناس من البلد إىل البلد }א(   
كان النضري من سبط : قال ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري: ن عبد األعلى قالحدثنا اب - 111-26204

م يف الدنيا بالقتل والسيب  . مل يصبهم جالء فيما مضى وكان اهللا قد كتب عليهم اجلالء ولوال ذلك لعذ

)6(   

                                        
  ) 103/  9( تفسري الطربي  )1(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 260/  2( ابن كثري  تفسري -)  103/  9( تفسري الطربي  )2(
  ) 1604/  5( تفسري ابن أيب حامت  -)  103/  9( تفسري الطربي  )3(
  ) 592/  3( تفسري الدر املنثور  -)  1605/  5( تفسري ابن أيب حامت  -)  104/  9( تفسري الطربي  )4(
حسنه يف  ) 334/  4( تفسري ابن كثري  -)  98/  8( نثور تفسري الدر امل - )  31/  28( تفسري الطربي  )5(

  )4/463(التفسري الصحيح 
املستدرك على  -)  333/  4( تفسري ابن كثري  -282( / )3تفسري عبد الرزاق )  31/  28( تفسري الطربي  )6(

  )4/463(انظر التفسري الصحيح  له شواهد صحيحةو )  525/  2( الصحيحني 
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{ ن رومانثين حممد بن إسحاق عن يزيد ب: ثنا سلمة قال: حدثنا ابن محيد قال - 112-26205
אא{  وكان هلم من اهللا نقمة}א{  أي بالسيف}א

אא{ 1(. مع ذلك(  

                                        
  .إسناده ضعيف ) 31/  28( ي تفسري الطرب  )1(
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  :الدراســــة

م ألوامره  من يسومهم العذاب  - ارك وتعاىلتب- كتب اهللا على اليهود بسبب عصيا
وغريه من  رضي اهللا عنهما  بأخذ اجلزية منهم وتشتيتهم يف األرض كما قال ابن عباس

  .السلف
ضرب اخلراج سبع سنني، وقيل  عليه السالم يقال أن موسى و : "رمحه اهللا قال ابن كثري 

 من اليونانيني ث عشرة سنة، وكان أول من ضرب اخلراج، مث كانوا يف قهر امللوكثال
، وإذالهلم إياهم، وأخذهم منهم اجلزى ، مث صاروا إىل قهر النصارىوالكلدانيني والكشدانيني

فكانوا حتت قهره وذمته يؤدون اخلراج  صلى اهللا عليه وسلم مث جاء اإلسالم وحممد واخلراج، 
  )1(." واجلزية

فقد مسخوا، فكيف : إن قيلف: "عن إشكال يفهم من السياق فقال وقد أجاب القرطيب
ا تؤخذ من أبنائهم وأوالدهم، وهم أذل قوم، وهم  تؤخذ منهم اجلزية؟ فاجلواب أ

  )2(  ."هودالي
مث كتب اهللا عليهم التقطيع يف األرض والشتات، فقطعهم إثنيت عشرة أسباطًا أمماً، فلن 
يكون هلم أمة واحدة جمتمعة مستقرة، وال يعتد باتفاق مؤقت فإن األصل التفرق، ففي أيام 

رقوا إىل مملكتني؛ مملكة ما لبثوا أن تف عليهما السالم ملكهم الكبري أيام داود وسليمان 
- ، ومل يقم هلم كيان متماسك اىل أن قامت دولة إسرائيل املعاصرة  ومملكة إسرائيل) يهوذا(

{: فهذا قوله تعاىل - عجل اهللا زواهلا   א { ] سورة األعراف
7/160[  

وهو تفريقهم أمماً، فهم موزعون يف شىت األرض، فال خيل منهم قطر، وجتدهم يف  : وهناك التقطيع الثاين 
   )3(. كل أسقاع املعمورة

{ :وقد مر اليهود عرب التاريخ بأدوار كانت غاية بالسوم واالضطهاد، وهذا مصداق قولـه تعاىل
אא    א     {  وهي تتحدث عن تعقب

                                        
  3/226تفسري ابن كثري  )1(
  7/210تفسري القرطيب  )2(
  بتصرف 3/117وتذكري النفس حبديث القدس للعفان 9/150التفسري املنري للزحيلي  )3(
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م صفات ختالف صفات اآلدميني م هؤالء اليهود على مر العصور، ولو مل تكن  ، وأ
عنت والصلف والكربياء واخلسة والغدر واخليانة ملا اصطبغوا مبا مل يصطبغ به غريهم من الت

م سبحانه ـ بكثري من آياته اليت تكشف أعماهلم اخلاطئة،  خصهم اهللا ـ وهو أعلم 
م اهلوجاء، وتبني زيفهم الذي يظهرهم على حقيقتهم، وما جبلوا عليه من فسق  وتصرفا

م حاالت كانوا فيها هدفًا لالضطهاد وا الحتقار، منبوذين أينما ثقفوا، وفجور، ولقد مرت 
هلم، وكيف أنه كان يسوهم سوء العذاب، يقتل  فقد حتدث القرآن الكرمي عن معاملة فرعون

أبناءهم ويستحيي نساءهم يستعبدهم ويستذهلم يتسلط عليهم ويقهرهم، وسلط اهللا عليهم 
على مملكة إسرائيل، وشتت مشلهم وفرق مجوعهم سنة  فقضى ملك آشور) سرجون(امللك 
  .)1(  م.ق721

ا واستحل أهلها، وقاد أكثرهم بيت املقدس) خبتنصر(كيف غزا   ويذكر املؤرخون ، وخر
يف سنة  ،)2(م، مث غزاها ثانيًا فقتل املقاتلة وسىب الذرية .ق586أسرى حوايل سنة 

اليهود حني استحلوا بالدهم، وأثقلوهم بالضرائب وفتنوهم  اضطهد حكام سوريا. م.ق203
  .عن دينهم

، ويف )3(على مملكة يهوذا وجعلها أقليمًا رومانيًا ) بومبيه( وقد استوىل أحد الرومان
، وأصدر )أورشليم(مان فاضطروا لالستيالء على للميالد ثار اليهود على الرو  70سنة 

أمرًا بإحراق معبدهم، وذبح معظم أهلها، وبيع من بقي منهم، ويف سنة ) تيتوس(األمرباطور 
م قامت ثورة ضد الرومان وكانت قد أنشئت مدينة اليهود من جديد، مما جعل 135

دم املدينة من أساسها، والقضاء على اليهود، وقد ذبح ) أديان(األمرباطور الروماين  يأمر 
  .)4(. ومت بيع الباقني، وتشريدهم يف أرجاء األرض 500.000منهم 

، وقضى على بعض قبائلهم من املدينة املنورة صلى اهللا عليه وسلم أجلى الرسول 
، وقاتلهم يف خيرب حىت انتهم وتآمرهم مع أعداء املسلمنيأخرى بعد أن تبني له غدرهم وخي

م يكيدون له وجيمعون له اجلموع وسيأيت مزيد تفصيل لذلك . استحل بالدهم حني عرف أ
                                        

  ).85اليهودية (مقارنة األديان  )1(
  ).88(، اليهود يف القرآن )85(مقارنة األديان  و) 1/538(الطربي تفسري  )2(
  ).88(اليهود يف القرآن  )3(
  ).89(، اليهود يف القرآن )90(مقارنة األديان  )4(
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  .يف الباب الثالث بإذن اهللا
صلى اهللا عليه متمثًال قول الرسول  من كافة جزيرة العرب_  وأجالهم عمر بن اخلطاب

  )1( .))ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب((:  وسلم 
م  وقد لبثوا عدة قرون يسامون اخلسف من قبل األمم املسيحية( الذين يرون أن مطارد

ح والتقوى عندهم، فقد هامجهوهم وامتهنوهم واحتقروهم واضطهادهم إمنا هو عنوان الصال
، ولكنه حني قلص هذا الظل حىت مل ينجهم منهم إال اإلسالم يتفيئون ظالله يف األندلس

على احلكم مل يعد ذلك املالذ هلم، فقرروا إخراج اليهود وتعقبوهم يف كل  واستوىل النصارى
كل جهودهم يف سبيل طرد العنصر   س، وقد بذلك رجال الكنيسة الكاثوليكيةمدن األندل

اليهودي، فكان أن أرغم مجيع اليهود الذين مل يعتنقوا املسيحية على مغادرة البالد األسبانية 
، فجردوهم من أمواهلم وإال حكم عليهم باإلعدام، وقد وقع كثريون منهم يف يد القراصنة

أثاروا الرأي العام  ، ولكن القساوسةواختذوهم عبيدًا أرقاء، وقد جلأ كثري منهم إىل الربتغال
عليهم، فتم إبعاد مجيع البالغني منهم، أما األوالد اليت ال تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاماً 

م لكي يربوا، وينشؤوا على مبادئ الدين املسيحيفقد انتزعوا من أحض ، ومل )2( )ان أمها
  .والربتغال بل طردوا وشردوا من مجيع دول أوربا يقتصر طرد اليهود من أسبانيا

  .م1290اليهود سنة ) إدوارد(طر امللك  ففي اجنلرتا - 
ومسح لعدد ضئيل منهم بالعودة،  1306سنة ) فيليب(طردهم امللك  ويف فرنسا - 

  .م1394ولكنهم طردوا بعد ذلك سنة 
  .م1582م ولكنهم ما لبثوا أن عادوا حىت طردوا سنة 1360طردوا سنة  ومن اجملر - 
  .م طردوا من بلجيكا1370ويف سنة  - 
م وكثريون منهم عادوا فاستوطنوها 1380سنة  شردوا من براغ يكوسلوفاكياويف تش - 

م اإلمرباطورة  1744ويف سنة  1562سنة    .)3(  )ماريا ترييزا(طرد
  .م1420سنة ) الربخيت اخلامس(على يد امللك  وقد مت طردهم من النمسا - 

                                        
  6/274وبنحوه يف مسند امحد 6/115والبيهقي يف سننه 2/892رواه مالك يف املوطأ) 1(
  .بتصرف) 90(اليهود يف القرآن  )2(
  ).90(اليهود يف القرآن  )3(
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  .يف هولندا م طردوا من أتورخيت1444ويف سنة  - 
  .م1540سنة  وسردينيا طردوا من مملكة نابلي ومن إيطاليا - 
يف  م، مث كثر اضطهادهم على يد النازيني1551سنة  يف أملانيا ونفوا من بافاريا - 

  .احلرب العاملية الثانية، وأزهقت أرواح مئات األلوف منهم
م مث عادوا تدرجييًا إليها متعرضني ألنواع 1510فقد طردوا منها سنة  أما يف روسيا - 

  . )1( .م1919عام  ياشىت من االضطهادات وأبرزها ما حصل يف أوكران
صلى اهللا عليه وسيستمر أمر اهللا فيهم حىت يذوقوا املهانة والقتل على يد املسلمني قال 

فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ  ،اليهود ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون((: وسلم 
يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي  :و الشجراليهودي من وراء احلجر والشجر فيقول احلجر أ

  )2( .))إال الغرقد فإنه من شجر اليهود ،خلفي فتعال فاقتله

                                        
  ).91ـ  90(اليهود يف القرآن  )1(
   2239:ص 4:ج مرواه مسل) 2(
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אאWא 

  :اآلثار

Zאאאאא{: تعاىل هـقول
65{ .] 2/65سورة البقرة[  

ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك : ثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو كريب قال -950 -113
אאאאא{: هللا عنهما رضي ا عن ابن عباس

Z65 {احذروا أن يصيبكم ما أصاب : ولقد عرفتم وهذا حتذير هلم من املعصية يقول: يقول
א{أصحاب السبت إذ عصوين   אא   א   Z65 {

مل يبعث اهللا نبيا إال أمره باجلمعة وأخربه بفضلها وعظمها يف السموات وعند : قال. يقول اجرتؤوا يف السبت
 صلى اهللا عليه وسلم املالئكة وأن الساعة تقوم فيها فمن اتبع األنبياء فيما مضى كما اتبعت أمة حممد 

 صلى اهللا عليه وسلم دا قبل اجلمعة ومسع وأطاع وعرف فضلها وثبت عليها مبا أمره اهللا تعاىل به ونبيه حمم
{: زلة الذين ذكر اهللا يف كتابه فقالـومن مل يفعل ذلك كان مبن  אא א  

אאZ65{ . وذلك أن اليهود قالت ملوسى حني أمرهم باجلمعة
يا موسى كيف تأمرنا باجلمعة وتفضلها على األيام كلها والسبت أفضل األيام كلها؛ ألن : وأخربهم بفضلها

اهللا خلق السموات واألرض واألقوات يف ستة أيام وسبت لـه كل شيء مطيعًا يوم السبت وكان آخر الستة؟ 
كيف تأمرنا باجلمعة وأفضل : وكذلك قالت النصارى لعيسى ابن مرمي حني أمرهم باجلمعة قالوا لـه: قال

األيام أفضلها وسيدها واألول أفضل واهللا واحد والواحد األول أفضل؟ فأوحى اهللا إىل عيسى أن دعهم 
. هم يف الكتاب مبعصيتهمفلم يفعلوا فقص اهللا تعاىل قصص. واألحد ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا مما أمرهم به

أن دعهم والسبت فال يصيدوا فيه : وكذلك قال اهللا ملوسى حني قالت له اليهود ما قالوا يف أمر السبت: قال
: فكان إذا كان السبت ظهرت احليتان على املاء فهو قوله: قال. مسكًا وال غريه وال يعملون شيئًا كما قالوا

}אZ
163 {] وإذا كان غري يوم . ظاهرة على املاء ذلك ملعصيتهم موسى: يقول ]7/163سورة األعراف

א{: السبت صارت صيدًا كسائر األيام فهو قوله
Z163{ . ففعلت احليتان ذلك ما شاء اهللا؛ فلما رأوها كذلك طمعوا يف أخذها وخافوا العقوبة

فلما رأوا أن العقوبة ال . فتناول بعضهم منها فلم متتنع عليه وحذر العقوبة اليت حذرهم موسى من اهللا تعاىل
م قد أخذوا السمك ومل يصبهم شيء، فكثروا يف م عادوا وأخرب بعضهم بعضًا بأ  ذلك وظنوا أن ما حتل 

אאאא{: قال هلم موسى كان باطًال وهو قول اهللا جل ثناؤه
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 א Z65 { يقول هلؤالء الذين صادوا السمك فمسخهم اهللا قردة مبعصيتهم
ا يف األرض إال ثالثة أيام ومل تأكل ومل تشرب ومل تنسل، وقد خلق اهللا القردة واخلنازير إذا مل حييو : يقول

وسائر اخللق يف الستة األيام اليت ذكر اهللا يف كتابه، فمسخ هؤالء القوم يف صورة القردة وكذلك يفعل مبن 
  )1(.شاء كما يشاء وحيوله كما يشاء

يف  ثنا عيسى عن ابن أيب جنيح عن جماهد: اصم قال ثنا أبو ع: حدثين حممد بن عمرو قال  - 114-955
{: قوله   א  א  אא א  { مل : قال

  )2(.  ميسخوا، إمنا هو مثل ضربه اهللا هلم مثل ما ضرب مثل احلمار حيمل أسفاراً 
 يف جماهد عن جنيح أيب ابن عن سفيان حدثنا قال الزبريي أمحد أبو حدثنا: قال بشار حدثنا - 115-956
  )3( .صاغرين: قال ]2/65سورة البقرة [} א{: قوله
} {: قتادة عن معمر أخربنا: قال الرزاق عبد أخربنا: قال حيىي بن احلسن حدثين - 116-957
  )4(  .صاغرين: قال

   .]2/66سورة البقرة [} {: تعاىل قوله
 أبو حدثنا: قال عمارة بن بشر ثناحد: قال سعيد بن عثمان حدثنا: قال كريب أبو به حدثنا - 117-960
 .نكاالً  املسخة وهي العقوبة تلك فجعلنا} {: رضي اهللا عنهما  عباس ابن عن الضحاك عن روق

)5(  
   .]2/66 سورة البقرة[ }{: تعاىل قوله

{: السدي عن أسباط حدثنا: قال عمرو حدثنا: قال هارون بن موسى به حدثين - 118-969
 {عملهم  من سلف فما: يديها بني ما أما: قال} {كان فمن 

  )6( .ذلك مثل م اهللا فيصنع يعصوا أن األمم من بعدهم

                                        
  ) 107 - 106/ 1( تفسري ابن كثري  -)  330 -329/ 1( تفسري الطربي  )1(
  ) 106/  1( تفسري ابن كثري )  185/  1( تفسري الدر املنثور  -)  332/  1( تفسري الطربي  )2(
  ) 107/  1( تفسري ابن كثري )  133/  1( تفسري ابن أيب حامت )  333/  1( تفسري الطربي  )3(
تفسري  -)  133/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  48/  1( تفسري عبد الرزاق  -)  333/  1( تفسري الطربي  )4(

  )1/172(صححه يف التفسري الصحيح )  107/  1( ابن كثري 
 رواه ابن أيب حامت بسند جيد عن أيب العالية)  185/  1( تفسري الدر املنثور  -)  333/  1( تفسري الطربي  )5(

  )1/172(انظر التفسري الصحيح 
  ) 335/  1( تفسري الطربي  )6(
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   .]5/60سورة املائدة [} אא{: تعاىل قوله
موىل  أفلح بن كثري بن عمرو عن سحاقإ ابن عن الفضل بن سلمة ثنا: قال محيد ابن حدثنا 119-9532
 كانت إسرائيل بين من امرأة أن كان اخلنازير من إسرائيل بين يف املسخ أن حدثت: قال األنصاري أيوب أيب
 املرأة تلك أن إال اهللكة على استجمعوا قد وكانوا ،إسرائيل بين ملك فيها وكان ،إسرائيل بين قرى من قرية يف

 على فتابعوها ناس إليها اجتمع إذا حىت اهللا إىل تدعو فجعلت به متمسكة ،اإلسالم من بقية على كانت
! خارجة فإين فاخرجوا بذلك قومكم تنادوا وأن ،اهللا دين عن جتاهدوا أن من لكم بد ال إنه: هلم قالت أمرها

ا فقتل ،الناس يف امللك ذلك إليها وخرج فخرجت  اهللا إىل ودعت: قال. بينهم من وانفلتت مجيعاً  أصحا
م منهم رضيت إذا حىت ،إليها الناس جتمع حىت  وانفلتت مجيعاً  وأصيبوا معهم وخرجت فخرجوا ،باخلروج أمر
م هلا استجابوا رجال إليها اجتمع إذا حىت اهللا إىل دعت مث. بينهم من  فأصيبوا وخرجت فخرجوا باخلروج أمر

 لقد وناصر ويل الدينهلذا  كان لو اهللا سبحان: تقول وهي أيست وقد فرجعت. مبينه من وانفلتت مجيعاً 
 ليلتهم يف اهللا مسخهم وقد خنازير نواحيها يف يسعون القرية أهل وأصبح حمزونة فباتت: قال! بعد أظهره
 سخم كان فما: قال! دينه وأمر دينه أعز قد اهللا أن أعلم اليوم: رأتما  ورأت أصبحت حني فقالت ،تلك

  )1( . املرأة تلك يدي على إال إسرائيلبين  يف اخلنازير
يف  جماهد عن جنيح أيب ابن عن عيسى ثنا: قال عاصم أبو ثنا: قال عمرو بن حممد حدثين 120-9533
  )2(. يهود من مسخت: قال} אא{: قوله
אא{: جماهد عن حصني عن جرير ثنا: قال وكيع ابن حدثنا - 121-9601 

אאא {] فصارواداود  لسان على لعنوا: الق]5/78سورة املائدة 
  )3(.خنازير فصاروا عيسى لسان على ولعنوا قردة
 رضي اهللا عنهما  عباس ابن قال: قال جريج ابن عن حجاج ثين: قال احلسني ثنا: قالالقاسم  حدثنا-122
א{: هـقول אيف عليه السالم  موسىعهد  على لعنوا لسان؛ بكل} א 

على  ولعنوا ،اإلجنيل يف عليه السالم  عيسى عهد وعلى ،الزبور يف عليه السالم  داود عهد وعلى ،التوراة
  )4(. القرآن يف صلى اهللا عليه وسلم  حممد لسان

{: آخرون وقال جريجابن  قال-123 א א  א א {على 

                                        
  .إسناده ضعيف ) 293/  6( تفسري الطربي  )1(
  ) 1165/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  293/  6( تفسري الطربي  )2(
  ) 126/  3( تفسري الدر املنثور  -)  1182/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  317/  6( تفسري الطربي  )3(
  ) 126/  3( تفسري الدر املنثور  -)  317/  6( تفسري الطربي  )4(
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: قالوا البيت؟ يف من فقال بيت يف وهم منهم نفر على عليه السالم  داود مر: قال. بدعوته فلعنوا عهده
 عليه السالم  عيسى عليهم ودعا. لعنته أصابتهم مثخنازير؛  فكانوا! خنازير اجعلهم اللهم: قال خنازير
  )1(. خاسئني قردة واجعلهمأمي  وعلى علي افرتى من العن اللهم: فقال

  

                                        
  ) 317/  6( تفسري الطربي  )1(
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  :الدراســــة

مما أبتلى اهللا به بين إسرائيل يوم السبت، وما منعهم اهللا من صيد احليتان فيه كما هو  
  . مفصل يف ما سبق من اآلثار

  :وأمام هذه املعصية صار القوم ثالثة أصناف
ى اآلخرين - 1   .عن املعصية صنف وقف عند حدود اهللا و
  .وصنف أمسك عن املعصية ولكنه سكت عن العصاة - 2
  .وصنف وقع يف املعصية وانتهك حدود اهللا - 3

مسخوا  عن من وقع عليه اهلالك فيجزمون أن العاصني ووقع خالف بني السلف
א{: وخيتلفون يف الذين أمسكوا وقالوا   א א     {

  ]7/164سورة األعراف [
وسكت عن  وهالك الظاملني فنص على جناة الناهني: "مث قال وقد فصل ذلك ابن كثري 

الساكتني ألن اجلزاء من جنس العمل، فهم ال يستحقون مدحًا فيمدحوا وال ارتكبوا عظيماً 
  )1("  فيذموا
وقد مسخ اهللا العصاة وحتولوا اىل قردة خاسئني هلا أذناب تتعاوى بعدما كانوا رجاًال  - 1

  .ومجع من التابعني رضي اهللا عنهما  عباسونساًء، وهو قول ابن 
، وأنه مسخ اىل أن املسخ معنوي كما رواه الطربي رمحه اهللا  و ذهب جماهد - 2

م، وهو مثل ضربه اهللا كمثل احلمار الذي ضربه حيمل أسفاراً    .ألرواحهم وقلو
  )2(. ومل يقله غريه من املفسرين فيما أعلم: قال القرطيب

وقد خالفه الطربي وبني خمالفته لإلمجاع، وعلل أن فهمه هذا  خمالف لظاهر القرآن، 
وهذا القول الذي قاله جماهد قول خمالف لظاهر ما دل عليه كتاب اهللا، : "وليس جبيد فقال

هم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت، كما أخرب عنهم أن اهللا أخرب يف كتابه أنه جعل من: وذلك
م قالوا لنبيهم {: أ تعاىل ذكره - وأن اهللا  ]4/153سورة النساء [} א - 

م عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل أ م، وأ م أصعقهم عند مسألتهم ذلك ر نفسهم، وأ

                                        
  224-1/223تفسري ابن كثري )1(
  1/300تفسري القرطيب )2(
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א{: أمروا بدخول األرض املقدسة فقالوا لنبيهم     { 
هم مل ميسخهم قردة وقد أخرب جل : ائلفسواء قال ق. فابتالهم بالتيه ]5/24سورة املائدة [

مل يكن شيء مما أخرب اهللا عن بين إسرائيل : ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير،  وآخر قال
م ومن أنكر . أنه كان منهم من اخلالف على أنبيائهم والعقوبات واألنكال اليت أحلها اهللا 

فيما أنكر من ذلك مبا أقر به،  شيئًا من ذلك وأقر بآخر منه سئل الربهان على قوله وعورض
هذا مع خالف قول جماهد قول مجيع . مث يسأل الفرق من خرب مستفيض أو أثر صحيح

احلجة اليت ال جيوز عليها اخلطأ والكذب فيما نقلته جممعة عليه، وكفى دليًال على فساد قول 
  )1(." إمجاعها على ختطئته

يف حديث أم حبيبة  ى اهللا عليه وسلم صلومما يؤيد أن املسخ حقيقي وال يستغرب قوله 
فقال النيب  ))يا رسول اهللا القردة واخلنازير هي مما مسخ((: فقال رجل: وفيه رضي اهللا عنها 

ومًا فيجعل هلم نسًال، مل يهلك قومًا أو يعذب ق عز وجل إن اهللا (( صلى اهللا عليه وسلم 
  )2( .))وإن القردة واخلنازير كانوا قبل ذلك

لعنهم وطردهم من :وهذا الذي عاقبهم به اهللا ذكر أن أصحابه هم من أشر خلق اهللا 
א{: ما قال تعاىلرمحته ومسخهم ك   א       

אאאא
אZ60 {]5/60 ةسورة املائد[  

، وملن جاء صلى اهللا عليه وسلم كل ذلك حتذيرًا لبين إسرائيل املعاصرين لرسول اهللا 
א{ :حدوده، كما قال تعاىل احىت يطيعوا أمر اهللا وال يتعدو  بعدهم، وللمسلمني  

אאא
  א  א    Z47 {]4/47النساء  سورة[ 

)3(   
                                        

  1/373تفسري الطربي )1(
  2969وابن حبان  3663صحيح مسلم  )2(
إىل القول بنظرية التطور وأن أصل اإلنسان يف  )ن دارو (يذكر بعض الكتاب أن من األمور اليت دعت اليهودي ) 3(

فلقد كانت اليهودية رائدة علم الطبيعيات الذي  :تقول الباحثة انعام قدوحتكذيب القرآن،  بعض أطواره كان قرداً 
على أساس زعمه أن اإلنسان أصله قرد؛ وال خيفى أن الغاية من وراء هذا الزعم هي ) دارون(وضع أصوله 
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אאWא 

  :اآلثار

   .]4/160سورة النساء [} אא{: تعاىل قوله
א{: قتادة عن سعيد ثنا: قال يزيد ثنا: قال معاذ بن بشر دثناح - 124-8517 א 

    { ...أشياء عليهمحرمت  بغوه وبغي ظلموه بظلم القوم عوقب اآلية 
  )1(  .وبظلمهم ببغيهم

   .]6/146سورة األنعام [} אא{: تعاىل قوله
 علي عنصاحل  بن معاوية ثين: قال صاحل بن اهللا عبد ثنا: قاال داود بن وعلي املثىن حدثين -125-10962
 وهو} אא{: قوله رضي اهللا عنهما  عباس ابن عن طلحة أيب بن

  )2( .والنعامة البعري
رضي اهللا  عباس ابن عن أبيه عن أيب ثين: قال عمي ثين: قال أيب ثين: قال سعد بنحممد  حدثين --126

  )3(  .الدواب من ذلك وحنو والنعامة البعري: قال} אא{: عنهما 
א{: سعيد عن عطاء عن شريك عن آدم بن حيىي ثنا: قال وكيع ابن حدثنا -  127-10963

א {4( .األصابع مبنفرج الذي ليس هو: قال(  
א{: قوله يف جماهد عن شيخ ثنا: قال العزيز عبد ثنا: قال احلرث حدثين -  128-10969

א {مل ما كل قال" شقا؟ شقا ما: "قلت: قال شقا شقا والبعري النعامة: قل 
ا  تأكلها والعصافري دجاجوال والنعامة؛ البعرياليهود  يأكله مل قوائمه تفرج   )5( .فرجت قداليهود أل

                                                                                                                  
وجعلهم قردة ) ع(ن يف بيان هذه العلة وهي أن اهللا مسخ عصاة اليهود يف عهد نبيه موسىتكذيب القرآ"

مقال للباحثة يف موقع جملة البالغ يف الشبكة  أسباب ظهور العلمانية يف العامل االسالمي :انظر  ".خاسئني
  العنكبوتية

  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 23/  6( تفسري الطربي  )1(
)  377/  3( تفسري الدر املنثور  -) 1695/ 4( ري معلقاً 0صحيح البخا -)  72/  8( ري الطربي تفس )2(

  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح و. )10/441(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح 
  إسناده ضعيف ) 73/  8( تفسري الطربي  )3(
  ) 377/  3( س تفسري الدر املنثور عن ابن عبا -)  73/  8( تفسري الطربي  )4(
  ) 377/  3( تفسري الدر املنثور  -)  73/  8( تفسري الطربي  )5(
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אא{: قوله يف زيد ابن قال: قال وهب ابن أخربنا: قال يونس به حدثين -  129-10970
 {1( .فقط اإلبل(  

{: تعاىل قوله א א    {] سورة األنعام
6/146[.   

אא{: قوله يف زيد ابن لقا: قال وهب ابن أخربنا: قال يونس حدثين - 130-10974
 {أنه أحسب وأنا يونس عن كتايب يف هو هكذا. والكليتني الثروب عليهم حرم إمنا: قال 

  )2(.الكلى
אאא{: تعاىل قوله

 {] 16/118سورة النحل[.   
א{: قوله يف احلسن عن رجاء أىب عن علية ابن ثنا: قال يعقوب حدثين - 131-16580

א {3(  .األنعام سورة يف: قال(  
  

                                        
  ) 73/  8( تفسري الطربي  )1(
  ) 74/  8( تفسري الطربي  )2(
  ) 175/  5( تفسري الدر املنثور  -)  189/  14( تفسري الطربي  )3(
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  :الدراســــة 

بات كانت حالًال أن حرم عليهم طي: ومما عاقب اهللا به بين إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم
{ :هلم، وهو ما عناه اهللا بقوله   א يعين يف  }א
א{ :سورة األنعام وهو قوله تعاىل א    א א

אאא
 {] 6/147سورة األنعام[  

وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطري ما مل يكن مشقوق : واملعىن 
  .األصابع كاإلبل واألنعام واألوز والبط

 والعصافري والدجاج لنعامة؛وا البعرياليهود  يأكله مل قوائمه تفرج مل ما كل((: جماهد قال
ا  تأكلها   .))فرجت قداليهود أل

אא{:واستثىن من ذلك, البقر والغنم مشحو عليهم  اهللامث حرم 
 وهي ما حتوى من البطن : واحلوايا مجع، واحدها حاوياء وحاوية وحويه، } א

ومعىن . فاجتمع واستدار، وهي بنات اللنب، وهي املباعر، وتسمى املرابض، وفيها األمعاء
 .محلت احلوايا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو ما: الكالم

)1(  
م - سبحانه وتعاىل  -  مث بني {: فقال تعايل. أن هذا التحرمي كان نتيجة لطغيا

{ ] هذا الذي حرمناه علي الذين هادوا من : يأ ]6/146سورة األنعام
. إمنا ألزمناهم به. وهذا التضييق الذي حكمنا به عليهم. والغنم ومن البقر. األنعام والطري

  .تعايل - وتعديهم حدود اهللا . بسبب بغيهم وظلمهم

 .))خببيث إمنا حرم اهللا ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد عليهم بذلك وما هو((: قال قتادة
)2(  

                                        
   8/76تفسري الطربي) 1(
  )  379/  3( سري الدر املنثور تف - )  1411/  5( تفسري ابن أيب حامت ) 2(
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}  {وإنا لصادقون فيما : أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به قال الطربي
حرمه كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي  أخربناك به يا حممد من حترمينا ذلك عليهم ال

   )1( .على نفسه

م حتايلوا علي . حمرمة عليهم ومع أن الشحوم مجيعها باستثناء ما أحله اهللا هلم منها فإ
ا ويستعملو . شرع اهللا ا بينهموأخذوا يذيبو ولقد لعنهم . ويأكلون مثنها ا ويتبايعو

  . هذا التحليل بسبب صلى اهللا عليه وسلم   النيب
صلى اهللا عليه رسول اهللا  أن -  رضي اهللا عنهما  -  عن ابن عباس رواهمن ذلك ما 

 -  ثالثاً  - عن اهللا اليهود ل((: وقال. فرفع بصره إيل السماء ،خلف املقام كان قاعداً  وسلم 
قوم أكل شيء إال  ىاهللا مل حيرم عل وإن ،وأكلوا مثنها ،إن اهللا حرم عليهم الشحوم فباعوها

  )2( ..))حرم عليهم مثنه
: يقول عام الفتح صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا : قال. وعن جابر بن عبداهللا

أرأيت شحوم امليتة : يارسول اهللا(( :فقيل .))واخلنزير واألصنام م بيع اخلمر وامليتةإن اهللا حر ((
ا اجللود ا يدهن  ا السفن. فإ ا الناس. وتطلي  مث  .))هو حرام. ال((: فقال )).ويستصبح 

إن اهللا ملا حرم عليهم . قاتل اهللا اليهود((. عند ذلك صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 
   )3( ))مث باعوها وأكلوا مثنها - أذابوها : أي -  لوهاشحومها مج

א{: اهللا فقال. مث حذرهم اهللا من الكفر والطغيان
אא{ ]ياحممد  - كذبك  فإن: أي ]6/147نعام سورة األ - 

حرمنا علي هؤالء اليهود بعض  من أنا. فيما أخربناك عنه. وأمثاهلم من املشركني. هؤالء اليهود
ورمحته وسعت كل . رمحة واسعة حقاً  ذو - تعايل  - إن اهللا : فقل هلم. عقوبة هلم. الطيبات
ولكن . وال من عصاه بالنقمة. بالعقوبة أنه ال يعاجل من كفر به: ومن مظاهر رمحته. شيء

                                        
   4/3تفسري الطربي ) 1(
  واللفظ له 312:ص 11:صحيح ابن حبان جو  1207:ص 3:صحيح مسلم ج) 2(
  .1207:ص 3:صحيح مسلم ج 779:ص 2:صحيح البخاري ج) 3(
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املستمرين علي . همالقوم املصرين علي إجرام أو مينع عقابه عن. ذلك ال يقتضي أن يرد بأسه
  )1( .وارتكاب السيئات. اقرتاف املنكرات

{: وقد ذكر اهللا تبارك وتعاىل السبب الذي من أجله حرمت هذه الطيبات فقال
       א א  א א  Z160

אאאאאZ
161 {] 161- 4/160سورة النساء[  

م ففي اآلية هذه اآلية الكرمية أن اهللا تعايل  فقد بينت. تعليل للعقوبات اليت حلت 
وجرائم خطرية صدرت . عظيم ارتكبوه بسبب ظلم. بتحرمي طيبات أحلت هلم. عاقب اليهود

الذي من أجله عاقبهم اهللا . هذا الظلم الحقة بتفصيلوقد تكفلت اآليات السابقة وال. عنهم
  . يف الدنيا واآلخرة -  عز وجل  - 

نقضهم : يف اآليات السابقة - تعايل  - هذا الظلم الذي ذكره اهللا  ومن ضروب
تاناً . وقتلهم األنبياء بغري حق. بآيات اهللا وكفرهم. ملواثيقهم . عظيماً  وقوهلم علي مرمي 

ا من . يف زعمهم عليه السالم  ىعيس وتفاخرهم بقتل أما تلك العقوبات اليت عاقبهم اهللا 
{: أشار إليها القرآن الكرمي بقوله. واملوبقات فبعضها دنيوي. اجلرائم أجل تلك

{  وهو ما سنشري اليه يف الفصل القادموبعضها أخروي.  
  

                                        
   بتصرف 186:ص 2:تفسري ابن كثري ج) 1(
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אWאא 

  :اآلثار

  }Z59אאאאא{: ه تعاىلـقول
{: يف قوله قتادة عنأنا معمر : قالأنا عبد الرزاق : قالحدثنا احلسن بن حيىي  - 132-870 א

אאZ59 {1(. عذاباً : قال(  
يف  أيب العالية عنالربيع  عنحدثنا أبو جعفر : قالحدثنا آدم العسقالين : قالحدثين املثىن  - 133-871
  )2( .الغضب: الرجز: قال} אאאא{: قوله
אאא{: ملا قيل لبين إسرائيل: قال ابن زيد: قاالأخربنا ابن وهب : قالحدثين يونس  -  134-872

אאא Z58} { אא 
אאאאZ162 { بعث اهللا جل

אאאאא{: وقرأ. يبق منهم أحدا فلموعز عليهم الطاعون 
Z59{ األباء   وهلكيف بين إسرائيل واخلري  توصفالفضل والعبادة اليت  ففيهماألبناء  وبقي: قال
  )3( .الطاعون أهلكهم كلهم

شيء يف القرآن  وكلالعذاب : الرجز: قال ابن زيد: قالأخربنا ابن وهب : قالحدثين يونس  - 135-873
  )4( .رجز فهو عذاب

رضي اهللا  ابن عباس عنالضحاك  عنأيب روق  عنر حدثنا بش: قالحدثت عن املنجاب  - 136-874
 الرجزكل شيء يف كتاب اهللا من : قال} Z59אאא{: يف قوله عنهما 
  )5( .به العذاب يعين

                                        
صححه يف  ) 3058/  9( تفسري ابن أيب حامت )  45/  1( تفسري عبد الرزاق )  305/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/164(التفسري الصحيح 
حسن إسناده  ) 100/  1( تفسري ابن كثري )  120/  1( تفسري ابن أيب حامت )  305/  1( تفسري الطربي  )2(

  .)6/366(احلافظ يف الفتح 
  ) 305/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 305/  1( تفسري الطربي  )4(
إسناده  ) 174/  1( تفسري الدر املنثور )  120/  1( تفسري ابن أيب حامت )  306/  1( طربي تفسري ال )5(

  ضعيف
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  :الدراســــة

ن يدخلوا القرية وأن يقولوا حطة يوم أن أمروا أ) الرجز(مما عاقب اهللا به بين إسرائيل 
:}א  א א א   א   א א  

אZ59 {] 2/59سورة البقرة[  
  :واختلف يف تفسري الرجز فقيل

 كتاب اهللا كل شيء يف((: قال رضي اهللا عنهما  العذاب مطلقاً وبه قال ابن عباس - 1
  )1(  .وقتادة كاحلسن  ، وهو قول مجاعة من السلف.))من الرجز يعين العذاب

  .وقيل الغضب كما هو املروي عن أيب العالية - 2
عن عامر : ، وله شاهد يف الصحيحنيون وهو الذي رجحه الطربيوقيل هو الطاع - 3

ماذا ((: _ أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه  
صلى فقال أسامة قال رسول اهللا  .))يف الطاعون صلى اهللا عليه وسلم مسعت من رسول اهللا 

الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بين إسرائيل، أو على من كان قبلكم، ((: اهللا عليه وسلم 
ا فال خترجوا فراراً منه   )2( )).فإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم 

م   .وسواء أكان الطاعون أم غريه فإن الرجز يطلق على العذاب الذي نزل 
ؤه أصناف وعذاب اهللا جل ثنا. العذاب) الرجز(وقد دللنا على أن تأويل " :قال الطربي

وقد أخرب اهللا جل ثناؤه أنه أنـزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء، وجائز  ،خمتلفة
، وجائز أن يكون غريه، وال داللة يف ظاهر القرآن وال يف أثر عن أن يكون ذلك طاعوناً 

  )3(. "ثابت أي أصناف ذلك كان صلى اهللا عليه وسلم الرسول 
  

                                        
  50وابن قتيبة يف غريب القرآن 1/96وتفسري احلسن البصري1/305تفسري الطربي )1(
  1737ص/4و مسلم 3/1281رواه البخاري  )2(
  )  2/118( تفسري الطربي )3(
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  :وفيه مسألتان. لهم في اآلخرة عقاب اهللا: املطلب الثاني

אאWא 
  :اآلثار

אאא{: قولـه تعاىل
 א    א     א { ]عمران آل سورة 

3/77[ .  
زلت هذه ـن: قال ثين حجاج عن ابن جريج عن عكرمة: ثنا احلسني قال :حدثنا القاسم قال - 137-5753
{: اآلية   א   يف أيب رافع وكنانة بن أيب احلقيق وكعب بن  }א

  )1(. األشرف وحيي بن أخطب
אאWאאא 

אאאא{: قولـه تعاىل
{ ]2/79 البقرة سورة[.   

ثنا علي بن جرير عن محاد بن : ثنا إبراهيم بن عبد السالم قال: حدثين املثىن بن إبراهيم قال - 138-1151
يه صلى اهللا علعن رسول اهللا _ سلمة عن عبد احلميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان 

وهو الذي ". جبل يف النار: الويل" }{:  وسلم 
م حرفوا التوراة وزادوا فيها ما حيبون، وحموا منها ما يكرهون، وحموا اسم حممد ـأن صلى اهللا زل يف اليهود أل

{: لك غضب اهللا عليهم فرفع بعض التوراة فقالمن التوراة؛ فلذ عليه وسلم 
{.  )2(  

   .]2/80 البقرة سورة[ }אא{: قوله تعاىل
ثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك : حدثنا به أبو كريب قال - 139-1155

قال ذلك أعداء اهللا اليهود  }אא{: رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس
لن يدخلنا اهللا النار إال حتلة القسم األيام اليت أصبنا فيها العجل أربعني يومًا فإذا انقضت عنا تلك : قالوا

  )3(  .األيام انقطع عنا العذاب والقسم
ن ابن حدثين أيب عن أبيه ع: حدثين عمي قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن سعد قال - 140-1159

                                        
  )  321/  3( تفسري الطربي ) 1(
  )  118/  1( تفسري ابن كثري  - )  201/  1( تفسري الدر املنثور  - )  379/  1( تفسري الطربي ) 2(
  )  381/  1( تفسري الطربي ) 3(
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: رضي اهللا عنهما قال ابن عباس . اآلية }א{: قوله رضي اهللا عنهما عباس 
إن ما بني طريف جهنم مسرية أربعني سنة، إىل أن ينتهوا إىل شجرة : "ذكر أن اليهود وجدوا يف التوراة مكتوباً 

إن اجلحيم سقر وفيه شجرة الزقوم : يقول رضي اهللا عنهما وكان ابن عباس  ."الزقوم نابتة يف أصل اجلحيم
م أيامًا معدودة ري الذي ينتهي وإمنا يعين بذلك املس. فزعم أعداء اهللا أنه إذا خال العدد الذي وجدوا يف كتا

لك؛ فذلك قوله: إىل أصل اجلحيم فقالوا {: إذا خال العدد انتهى األجل فال عذاب وتذهب جهنم و
א{ ملا اقتحموا من باب جهنم ساروا يف : فقال ابن عباس. يعنون بذلك األجل

زعمتم أنكم لن : آخر يوم من األيام املعدودة قال هلم خزان سقر العذاب حىت انتهوا إىل شجرة الزقوم
م يف الصعود يف جهنم يرهقون! متسكم النار إال أياماً معدودة فقد خال العدد وأنتم يف األبد   )1(  .فأخذ 

: الق ثنا حفص بن عمر عن احلكم بن أبان عن عكرمة: ثنا إسحاق قال: حدثين املثىن قال - 141-1161
لن ندخل النار إال أربعني ليلة وسيخلفنا فيها قوم : فقالوا صلى اهللا عليه وسلم خاصمت اليهود رسول اهللا 

بيده على  صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم يعنون حممدًا ! آخرون
אא{: زل اهللا جل ثناؤهـفأن ))بل أنتم فيها خالدون ال خيلفكم فيها أحد((: رؤوسهم

{ .)2(  
حدثين حممد بن أيب : ثنا ابن إسحاق، قال: ثنا يونس بن بكري، قال: حدثنا أبو كريب، قال -  142-1164

: ، قالرضي اهللا عنهما  ين سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباسحدث: حممد موىل زيد بن ثابت، قال
إمنا مدة الدنيا سبعة آالف سنة، وإمنا يعذب اهللا الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من : كانت يهود يقولون

ا سبعة أيام א{: زل اهللا يف ذلك من قوهلمـفأن. أيام الدنيا يومًا واحدًا من أيام اآلخرة، وإ
א{ )3( .  
صلى اهللا حدثين أيب أن رسول اهللا : قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال - 143-1163

ن أهل النار زهلا اهللا على موسى يوم طور سيناء، مـأنشدكم باهللا وبالتوراة اليت أن((: قال هلم عليه وسلم 
م غضب عليهم غضبة، فمكث يف النار أربعني ليلة، مث خنرج : قالوا ))زهلم اهللا يف التوراة؟ـالذين أن إن ر

زل القرآن ـفن. ))ال خنلفكم فيها أبداً ! كذبتم واهللا(( صلى اهللا عليه وسلم ل اهللا فقال رسو . فتخلفوننا فيها
אא{: ، وتكذيبًا هلمصلى اهللا عليه وسلم تصديقًا لقول النيب 

                                        
إسناده )  119/  1( تفسري ابن كثري  - )  10/  2( تفسري القرطيب  - )  156/  1( تفسري ابن أيب حامت ) 1(

  ضعيف
  )  119/  1( تفسري ابن كثري  - )  156/  1( تفسري ابن أيب حامت  -  ) 382/  1( تفسري الطربي ) 2(
  )  155/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  383/  1( تفسري الطربي  )3(
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אא{ إىل قوله :}{ )1(  
 سورة[ }אאאא{: قولـه تعاىل

   .]2/171 البقرة
يف  قال يل عطاء: حدثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال : حدثنا القاسم قال - 144-2037

אאא{: زل اهللا فيهمـهم اليهود الذين أن: هذه اآلية
{ ]إىل قوله ]2/174 البقرة سورة :}א {] 175-2/174سورة البقرة[ 

)2(  
אאאאא{: قولـه تعاىل

59/3 احلشر سورة[ }א[.   
يقول  مسعت الضحاك: أخربنا عبيد قال: مسعت أبا معاذ يقول: حدثت عن احلسني قال - 145-26207

حىت  صلى اهللا عليه وسلم  أهل النضري حاصرهم نيب اهللا }אא{: يف قوله
  )3(. فهذا اجلالء: ما أراد، مث ذكر حنوه وزاد فيه صلى اهللا عليه وسلم بلغ منهم كل مبلغ فأعطوا نيب اهللا 

   .]60/13 املمتحنة سورة[ }אאאא{: قولـه تعاىل
قد يئسوا من اآلخرة  :قال الكليب: ثنا ابن ثور عن معمر قال: حدثنا ابن عبد األعلى قال -  146-26375

قد يئسوا من ثواب اآلخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذي قد ماتوا فهم يف : يعين اليهود والنصارى يقول
   )4(. القبور من اجلنة حني رأوا مقعدهم من النار

قد يئسوا من اآلخرة : قال الكليب: ثنا ابن ثور عن معمر قال: حدثنا ابن عبد األعلى قال -  147-26375
قد يئسوا من ثواب اآلخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذي قد ماتوا فهم يف :  اليهود والنصارى يقوليعين

  )5(  .القبور من اجلنة حني رأوا مقعدهم من النار
  ]7/156سورة األعراف [} אאא{: قوله تعاىل

فلما : قال سفيان قال أبو بكر اهلذيل: ثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثين عبد الكرمي قال - 148-11804
: زعها اهللا من إبليس قالـفن .أنا من الشيء: قال إبليس }{: زلتـن

                                        
  )  207/  1( تفسري الدر املنثور  - )  382/  1( تفسري الطربي ) 1(
  )  406/  1( تفسري الدر املنثور  - )  82/  2( تفسري الطربي ) 2(
  إسناده ضعيف)  32/  28( تفسري الطربي ) 3(
  )  82/  28( تفسري الطربي ) 4(
  )  82/  28( تفسري الطربي ) 5(
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}אא{ حنن نتقي ونؤيت : فقال اليهود
 سورة[ }אאאא{: زعها اهللا من اليهود فقالـفن. الزكاة ونؤمن بآيات ربنا

  )1(. زعها اهللا من إبليس ومن اليهود وجعلها هلذه األمةـفن: قال. اآليات كلها. .]7/157 األعراف

                                        
  )  79/  9( تفسري الطربي ) 1(
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  :الدراسة

م أببناء اهللا وأحباؤه، ولن يلبثوا يف توعد اهللا اليهود بالعذاب يف اآلخرة، بعد أن أن  قالوا أ
النار اال أيامًا معدودة، كما ذكر اهللا ذلك يف كتابه الكرمي فقدم هلم عقوبة الدنيا كما مّر معنا 
وأعد هلم تبارك وتعاىل عقوبة اآلخرة، وأول ما يرد عليهم يف ذلك تعذيبهم يف القبور كما قال 

: صلى اهللا عليه وسلم د وجبت الشمس فسمع صوتًا فقال ملا خرج وق صلى اهللا عليه وسلم 
   )1( .))يهود تعذب يف قبورها((
مث إن اهللا سيعاقبهم بالعطش يوم القيامة قبل أن يكبهم يف النار كما يف حديث أيب سعيد  

يا رسول اهللا، هل نرى ربنا ((: قالوا صلى اهللا عليه وسلم أن أناسًا يف زمن النيب :_ اخلدري 
نعم، هل تضارون يف رؤية الشمس ((: صلى اهللا عليه وسلم قال النيب ) يوم القيامة؟

وهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر، : ال، قال: قالوا. بالظهرية، ضوء ليس فيها سحاب
يف رؤية اهللا  ما تضارون: صلى اهللا عليه وسلم ال، قال النيب : قالوا. ضوء ليس فيها سحاب

تتبع  : امة أذن مؤذنالقيامة إال كما تضارون يف رؤية أحدمها، إذا كان يوم القي يوم عز وجل 
كل أمة ما كانت تعبد، فال يبقى من كان يعبد غري اهللا من األصنام واألنصاب إال يتساقطون 

، فيدعى أهل الكتاب)2(حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا، بر أو فاجر، وغربات . يف النار
كذبتم، ما : كنا نعبد عزيرًا ابن اهللا، فيقال هلم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: اليهود، فيقال هلم

أال تردون؟ : عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار: اختذ اهللا من صاحبة وال ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا
ا سراب حيطم بعضها بعضاً، فيتساقطون يف النار يدعى النصارى  مث. فيحشرون إىل النار، كأ

كذبتم، ما اختذ اهللا : كنا نعبد املسيح ابن اهللا، فيقال هلم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: فيقال هلم
حىت إذا مل يبق إال من كان . ما تبغون؟ فكذلك مثل األول: من صاحبة وال ولد، فيقال هلم

ماذا : فيها، فيقال يعبد اهللا، من بر أو فاجر، أتاهم رب العاملني يف أدىن صورة من اليت رأوه
فارقنا الناس يف الدنيا على أفقر ما كنا إليهم مل : تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا

                                        
 5/417وأمحد يف املسند  4/102والنسائي  229ومسلم  1375رواه البخاري  )1(
ات )2( ا، جيمع مث غاِبٌر، واحدها الَبقايا، الُغربَّ اتغُ  مث ُغربَّ النهاية البن  و 4/4لسان العرب الـجمع مجع ربَّ

   3/338ألثري
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. ال نشرك باهللا شيئاً : أنا ربكم، فيقولون: نصاحبهم، وحنن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول
  )1(.)) مرتني أو ثالثاً 

م لن يدخلوها إّال حتلة القسم، وبعدد  وأما دخوهلم النار وخلودهم فيها فكانوا يزعمون أ
حمدود قّدروه بعدد األيام اليت عبدوا فيها العجل، ورمبا قالوا سبعة أيام ألن الدنبا عندهم 
سبعة آالف عام، سيدخلون بكل ألف عام يومًا واحداً، أو أربعني يومًا كما قلنا بعدد األيام 

ا العجل وغري ذلك مما يت   )2(. خرصونهاليت عبدوا 
ملا ((: قال_  أكذب ظنهم، وبشرهم بالنار، فعن أيب هريرة صلى اهللا عليه وسلم ولكن النيب  

صلى اهللا ، فقال النيب  .))شاة فيها سم صلى اهللا عليه وسلم فتحت خيرب أهديت للنيب 
إين سائلكم عن : فجمعوا لـه، فقال. امجعوا إيل من كان ها هنا من يهود((: م عليه وسل

). من أبوكم: (صلى اهللا عليه وسلم نعم، قال هلم النيب : فقالوا. شيء فهل أنتم صادقي عنه
فهل أنتم صادقي عن : (صدقت، قال: قالوا). كذبتم، بل أبوكم فالن: (فالن، فقال: قالوا

عم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته يف أبينا، ن :الوافق). شيء إن سألت عنه
صلى اهللا نكون فيها يسرياً، مث ختلفونا فيها، فقال النيب : قالوا). من أهل النار؟: (فقال هلم

هل أنتم صادقي عن شيء : (مث قال). اخسؤوا فيها، واهللا ال خنلفكم فيها أبداً : (عليه وسلم 
: قالوا). هل جعلتم يف هذه الشاة مساً : (نعم يا أبا القاسم، قال :فقالوا). إن سألتكم عنه

أردنا إن كنت كاذبًا نسرتيح، وإن كنت نبيًا مل : قالوا). ما محلكم على ذلك: (نعم، قال
  )3(.)) يضرك

אאא{: وقولـه تعاىل
א{ ]11/17 هود سورة[.   

                                        
  1/134ومسلم  4581رواه البخاري  )1(
ولعل االختالف يف اللفظ إشارة اىل } أيامًا معدودات{ويف آية آل عمران} معدودة{وهنا نكتة ففي آية البقرة  )2(

ذكر ذلك الشيخ حممد - إشارة اىل األربعني  اختالفهم يف العدد ففي البقرة إشارة اىل السبعة ويف آل عمران
أساليب اجملرمني يف التصدي لدعوة املرسلني حملمد املسند ( ومل أر من أشار إىل ذلك أنظر: وقال - املسند
  )138ص

  1/278وللتفصيل أنظر تفسري ابن كثري  2/451وأمحد  2998رواه البخاري )3(
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أي يكفر ببعضه وهم  ]13/36سورة الرعد [} אא{: وقولـه 
ال يسمع يب أحد من هذه األمة وال ((:  صلى اهللا عليه وسلمفيفسره قوله . اليهود والنصارى

  ))يهودي وال نصراين مث ميوت قبل أن يؤمن يب إال دخل النار
ن تصديقها فجعلت أقول أي((يقول يف هذا احلديث  رضي اهللا عنهما وكان ابن عباس  

إال وجدت تصديقه  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  عن وقلما مسعت حديثاً  ،يف كتاب اهللا
{يف القرآن حىت وجدت هذه اآلية   אא   { ]سورة هود 

  .))قال األحزاب امللل كلها ]11/17
אאא{: وملا قالوا أن اجلنة هلم هم والنصارى قال اهللا هلم 

אאא2/94سورة البقرة [} א[   
إن اليهود لو متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم (( صلى اهللا عليه وسلم قال عنهم رسول اهللا  

   )1( احلديث .))من النار
ال يسمع يب أحد من هذه األمة , والذي نفسي حممد بيده((: صلى اهللا عليه وسلم وقال  

  )2( .))يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار
من مزاعم يهود، وهذا هو مقتضى العدل  صلى اهللا عليه وسلم هذا ما أبطله اهللا ورسوله 

وخسر، كما قال أن من آمن يأمن، ومن كفر وأعرض ومتىن على اهللا األماين خاب : اإلهلي
{: تعاىل א  א 

 א   Z123       א   
אאZ124 {] 4/124سورة النساء[  

אאאא{: و قال اهللا يف حق اليهود 
א א א    א  א Z181 {]عمران سورة آل 

3/181[  
  

                                        
  4/51كر أسناده كما يف املسند ، عن ابن عباس وصحح أمحد شا 1/248رواه أمحد ) 1(
  2/371وأمحد  18134رواه مسلم ) 2(
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אאאאW)1( 
  ]19/53سورة مرمي [ }{: قوله تعاىل

أخربنا أصبغ بن زيد اجلهين : ثنا يزيد بن هارون قال: حدثين العباس بن الوليد اآلملي قال - 149-18192
عن  رضي اهللا عنهما  سألت عبد اهللا بن عباس: ثين سعيد بن جبري قال: أخربنا القاسم بن أيوب قال: قال

{: عليه السالم قول اهللا ملوسى 
Z40 {فلما : استأنف النهار يا بن جبري فإن هلا حديثًا طويًال قال: لته على الفتون ما هي؟ فقال يلفسأ

تذاكر : رضي اهللا عنهما فقال ابن عباس : أصبحت غدوت على ابن عباس ألنتجز منه ما وعدين قال
ين إسرائيل ينتظرون إن ب: فرعون وجلساؤه ما وعد اهللا إبراهيم أن جيعل يف ذريته أنبياء وملوكًا فقال بعضهم
ليس هكذا كان اهللا وعد : ذلك وما يشكون، ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب؛ فلما هلك قالوا

فأمتروا بينهم وأمجعوا أمرهم على أن يبعث رجاًال معهم الشفار : فكيف ترون؟ قال: إبراهيم فقال فرعون
وه؛ فلما رأوا أن الكبار من بين إسرائيل ميوتون بآجاهلم يطوفون يف بين إسرائيل فال جيدون مولوداً ذكراً إال ذحب

يوشك أن تفنوا بين إسرائيل فتصريون إىل أن تباشروا من األعمال واخلدمة اليت  : وأن الصغار يذحبون؛ قالوا
كانوا يكفونكم فاقتلوا عامًا كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم ودعوا عامًا ال تقتلوا منهم أحداً، فتشب الصغار 

م إياكم، ولن يقلوا مبن مكا م لن يكثروا مبن تستحيون منهم فتخافون مكاثر ن من ميوت من الكبار فإ
ارون يف العام املقبل الذي ال يذبح فيه الغلمان، . تقتلون فأمجعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى 

م واحلزن وذلك من الفتون، يا فولدته عالنية آمنة، حىت إذا كان العام املقبل محلت مبوسى فوقع يف قلبها اهل
א{ابن جبري مما دخل عليه يف بطن أمه مما يراد به فأوحى اهللا إليها 

אZ7 {] وأمرها إذا ولدته أن جتعله يف تابوت مث تلقيه يف  ]28/7سورة القصص
ما صنعت : اليم؛ فلما ولدته فعلت ما أمرت به حىت إذا توارى عنها ابنها، أتاها إبليس فقالت يف نفسها

من أن ألقيه بيدي إىل حيتان البحر ودوابه، فانطلق به املاء بابين لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إيل 
حىت أوىف به عند فرضة مستقى جواري آل فرعون، فرأينه فأخذنه فهممن أن يفتحن الباب فقال بعضهن 

إن يف هذا ماال وإنا إن فتحناه مل تصدقنا امرأة فرعون مبا وجدنا فيه، فحملنه كهيئته مل حيركن منه : لبعض
دفعنه إليها؛ فلما فتحته رأت فيه الغالم فألقي عليه منها حمبة مل يلق مثلها منها على أحد من  شيئاً، حىت

{الناس،          א 
 א Z10 {] فلما مسع الذباحون . من كل شيء إال من ذكر موسى ]28/10سورة القصص

: يريدون أن يذحبوه وذلك من الفتون يا ابن جبري؛ فقالت للذباحني. همبأمره أقبلوا إىل امرأة فرعون بشفار 

                                        
  )  149/  3( تفسري ابن كثري  - )  569/  5( تفسري الدر املنثور  - )  164/  16( تفسري الطربي ) 1(
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انصرفوا عين فإن هذا الواحد ال يزيد يف بين إسرائيل، فآيت فرعون فأستوهبه إياه فإن وهبه يل كنتم قد أحسنتم 
{: فلما أتت به فرعون قالت. وأمجلتم وإن أمر بذحبه مل أملكم

אZ9 {والذي : فقال. يكون لك وأما أنا فال حاجة يل فيه: قال فرعون
حيلف به لو أقر فرعون أن يكون لـه قرة عني كما أقرت به هلداه اهللا به كما هدى به امرأته، ولكن اهللا حرمه 

إىل من حوهلا من كل أنثى هلا لنب لتختار له ظئرًا فجعل كلما أخذته امرأة منهم لرتضعه مل فأرسلت . ذلك
ا ذلك فأمرت به فأخرج إىل السوق  يقبل ثديها، حىت أشفقت امرأة فرعون أن ميتنع من اللنب فيموت، فحز

: قالت ألختهوأصبحت أم موسى ف. جممع الناس ترجو أن تصيب له ظئرًا يأخذ منها فلم يقبل من أحد
قصيه واطلبيه هل تسمعني لـه ذكراً، أحي ابين أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان اهللا 

أنا أدلكم : وعدها، فبصرت به أخته عن جنب وهم ال يشعرون، فقالت من الفرح حني أعياهم الظؤورات
دريك ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ وما ي: على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فأخذوها وقالوا

نصحهم لـه وشفقتهم عليه رغبتهم يف ظؤورة : حىت شكوا يف ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبري؛ فقالت
ا اخلرب فجاءت؛ فلما وضعته يف حجرها ن زا إىل ـامللك، ورجاء منفعته فرتكوها؛ فانطلقت إىل أمها فأخرب

ا أن قد وجدنا البنك ظئراً، فأرسلت إليها ثديها حىت امتأل جنباه، فانطلق البشراء إ ىل امرأة فرعون يبشرو
ا قالت ا وبه؛ فلما رأت ما يصنع  امكثي عندي حىت ترضعي ابين هذا فإين مل أحب حبه شيئاً : فأتيت 

ال أستطيع أن أدع بييت وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إىل بييت : فقالت: قط؛ قال
وذكرت أم موسى ما كان اهللا وعدها ! معي ال آلوه خريًا فعلت، وإال فإين غري تاركة بييت وولديفيكون 

فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن اهللا تبارك وتعاىل منجز وعده، فرجعت بابنها إىل بيتها من يومها 
عون يف ناحية املدينة، ميتنعون به فأنبته اهللا نباتًا حسناً، وحفظه ملا قضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل وهم جمتم

ا يوماً . أزيريين ابين: فلما ترعرع قالت امرأة فرعون ألم موسى. من الظلم والسخرة اليت كانت فيهم فوعد
ا وقهارمتها دية وكرامة لريى : تزيرها إياه فيه فقالت خلواصها وظؤور ال يبقني أحد منكم إال استقبل ابين 

حتصي كل ما يصنع كل إنسان منكم؛ فلم تزل اهلدية والكرامة والتحف تستقبله من ذلك، وأنا باعثة أمينة 
فلما دخل عليها حنلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها . حني خرج من بيت أمه إىل أن دخل على امرأة فرعون

علته يف فلما دخلوا به عليه ج. انطلقن به إىل فرعون فلينحله وليكرمه: ما رأت من حسن أثرها عليه، وقالت
أال ترى ما وعد اهللا إبراهيم أنه : حجره فتناول موسى حلية فرعون حىت مدها، فقال عدو من أعداء اهللا

وذلك من الفتون يا ابن جبري، بعد كل بالء ابتلي به وأريد ! سيصرعك ويعلوك فأرسل إىل الذباحني ليذحبوه
أال : هذا الصيب الذي قد وهبته يل؟ قالما بدا لك يف : فجاءت امرأة فرعون تسعى إىل فرعون فقالت. به

اجعل بيين وبينك أمرًا تعرف فيه احلق، ائت جبمرتني ولؤلؤتني : ترين يزعم أنه سيصرعين ويعلوين، فقالت
ن إليه فإن بطش باللؤلؤتني واجتنب اجلمرتني علمت أنه يعقل؛ وإن تناول اجلمرتني ومل يرد اللؤلؤتني  فقر

زعومها منه ـجلمرتني على اللؤلؤتني وهو يعقل، فقرب ذلك إليه فتناول اجلمرتني فنفاعلم أن أحدًا ال يؤثر ا
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فلما بلغ . أال ترى؟ فصرفه اهللا عنه بعد ما قد هم به وكان اهللا بالغاً فيه أمره: خمافة أن حترقا يده، فقالت املرأة
ل معه بظلم وال سخرة أشده وكان من الرجال، مل يكن أحد من آل فرعون خيلص إىل أحد من يين إسرائي

فبينما هو ميشي ذات يوم يف ناحية املدينة إذ هو برجلني يقتتالن أحدمها من بين . حىت امتنعوا كل امتناع
إسرائيل واآلخر من آل فرعون، فاستغاثه اإلسرائيلي على الفرعوين، فغضب موسى واشتد غضبه ألنه تناوله 

هلم وال يعلم الناس إال أمنا ذلك من قبل الرضاعة غري أم زلة موسى من بين إسرائيل، وحفظه ـوهو يعلم من
موسى، إال أن يكون اهللا أطلع موسى من ذلك على ما مل يطلع عليه غريه؛ فوكز موسى الفرعوين فقتله وليس 

{: يرامها أحد إال اهللا واإلسرائيلي، فقال موسى حني قتل الرجل א א
Z15 {] مث قال ]28/15سورة القصص :}

 א א Z16 {] 28/16القصص سورة[ }א א   א  
אZ18 {] فأتى  ]28/18سورة القصص

: إن بين إسرائيل قد قتلوا رجًال من آل فرعون فخذ لنا حبقنا وال ترخص هلم يف ذلك، فقال: ل لـهفرعون فقي
ابغوين قاتله ومن شهد عليه ألنه ال يستقيم أن يقضي بغري بينة وال ثبت فطلبوا له ذلك؛ فبينما هم يطوفون 

، فاستغاثه اإلسرائيلي على الفرعوين ال جيدون ثبتًا إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك اإلسرائيلي يقاتل فرعونياً 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه باألمس وكره الذي رأى فغضب موسى فمد يده وهو يريد أن 

فنظر اإلسرائيلي موسى بعد } {يبطش بالفرعوين قال لإلسرائيلي ملا فعل باألمس واليوم 
{ألمس الذي قتل فيه الفرعوين فخاف أن يكون بعد ما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه با

 {أن يكون إياه أراد ومل يكن أراده وإمنا أراد الفرعوين فخاف اإلسرائيلي فحاجز الفرعوين فقال :}
אא

א {] وإمنا قال ذلك خمافة أن يكون إياه أراد موسى  ]28/19سورة القصص
أتريد أن تقتلين  : ليقتله فتتاركا؛ فانطلق الفرعوين إىل قومه فأخربهم مبا مسع من اإلسرائيلي من اخلرب حني يقول

لك موسى الطريق األعظم فطلبوه وهم ال خيافون أن كما قتلت نفسا باألمس؟ فأرسل فرعون الذباحني فس
م وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى املدينة فاختصر طريقًا قريبًا حىت سبقهم إىل موسى فأخربه . يفو

فخرج موسى متوجهاً حنو مدين مل يلق بالء قبل ذلك وليس لـه علم إال , اخلرب وذلك من الفتون يا ابن جبري
Z22אא{فإنه قال  حسن ظنه بربه تعاىل،

א א    א   { ] يعين  ]23-28/22سورة القصص
زاحم القوم، ـوة نبذلك حابستني عنهما فقال هلما ما خطبكما معتزلتني ال تسقيان مع الناس فقالتا ليس لنا ق

وإمنا ننتظر فضول حياضهم، فسقى هلما فجعل يغرتف يف الدلو ماء كثريًا حىت كان أول الرعاء بغنمها إىل 
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Z{: فاستظل بشجرة وقال عليه السالم أبيهما، وانصرف موسى 
24 {] واحلاصل واستنكر أبومها سرعة صدورمها حفًال بطانًا فقال إن لكما اليوم  ]28/24سورة القصص

{لشأنا فأخربتاه مبا صنع موسى، فأمر إحدامها أن تدعوه، فأتت موسى فدعته فلما كلمه قال 
אא{ ] ليس لفرعون وال لقومه علينا سلطان ولسنا يف  ]28/25سورة القصص

أن قال مملكته، فقالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني، فاحتملته الغرية على 
أما قوته فما رأيت منه يف الدلو حني سقى لنا، مل أر رجًال قط : هلا ما يدريك ما قوته وما أمانته، قالت

أقوى يف ذلك السقي منه، وأما األمانة فإنه نظر إيل حني أقبلت إليه وشخصت لـه، فلما علم أين امرأة 
وانعيت يل الطريق فلم يفعل هذا األمر إال صوب رأسه فلم يرفعه حىت بلغته رسالتك، مث قال يل امشي خلفي 
א{هل لك : وهو أمني، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت فقال لـه 

א
אאZ27 {] ففعل فكانت على نيب اهللا موسى مثاين  ]28/27سورة القصص

سنني واجبة، وكانت سنتان عدة منه فقضى اهللا عنه عدته فأمتها عشراً، قال سعيد فلقيين رجل من أهل 
فلقيت ابن . ال وأنا يومئذ ال أدري: النصرانية من علمائهم قال هل تدري أي األجلني قضى موسى؟ قلت

أما علمت أن مثانيًا كانت على نيب اهللا واجبة مل يكن نيب : فذكرت ذلك له فقال رضي اهللا عنهما عباس 
لينقص منها شيئًا ويعلم أن اهللا كان قاضيًا عن موسى عدته اليت وعده فإنه  صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

أجل : ته ذلك، فقال الذي سألته فأخربك أعلم منك بذلك، قلتفلقيت النصراين فأخرب . قضىعشر سنني
وأوىل فلما سار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص اهللا عليك يف القرآن فشكا إىل اهللا 
سبحانه ما يتخوف من آل فرعون يف القتيل وعقده لسانه فإنه كان يف لسانه عقدة متنعه من كثري الكالم، 

يعينه بأخيه هارون يكون له رداء ويتكلم عنه بكثري مما ال يفصح به لسانه، فآتاه اهللا سؤله  وسأل ربه أن
عليه وحل عقدة من لسانه، وأوحى اهللا إىل هارون وأمره أن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حىت لقي هارون 

ما بعد حجاب شديد فقاال فانطلقا مجيعًا إىل فرعون، فأقاما على بابه حينًا ال يؤذن هلما مث أذن هل السالم 
فما تريدان وذكره القتيل : فمن ربكما؟ فأخرباه بالذي قص اهللا عليك يف القرآن قال: قال. إنا رسوال ربك

أريد أن تؤمن باهللا وترسل معي بين إسرائيل فأىب عليه وقال ائت بآية إن كنت من : فاعتذر مبا قد مسعت قال
ة فاغرة فاها مسرعة إىل فرعون فلما رآها فرعون قاصدة إليه الصادقني فألقى عصاه فإذا هي حية عظيم

خافها فاقتحم عن سريره واستغاث مبوسى أن يكفها عنه ففعل مث أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء سوء يعين 
ا األول فاستشار املأل حوله فيما رأى فقالوا له هذان ساحران يريدان أن  برص مث ردها فعادت إىل لو

أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى يعين ملكهم الذي هم فيه والعيش فأبوا على موسى خيرجاكم من 
م بأرضك كثري حىت يغلب سحرك سحرمها فأرسل  ان يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له امجع هلما السحرة فإ
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يعمل باحليات قالوا يف املدائن فحشر له كل ساحر متعامل فلما أتوا فرعون قالوا مب يعمل هذا الساحر قالوا 
فال واهللا ما أحد يف األرض يعمل بالسحر باحليات واحلبال والعصي الذي نعمل وما أجرنا إن حنن غلبنا قال 
هلم أنتم أقاريب وخاصيت وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم فتواعدوا يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى قال 

ي أظهر اهللا فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء سعيد فحدثين بن عباس أن يوم الزينة اليوم الذ
فلما أجتمعوا يف صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا األمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
م بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون حنن  مافقالوا يا موسى لقدر الغالبني يعنون موسى وهارون استهزاء 

قال بل ألقوا فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فرأى موسى من سحرهم ما  امللقني
أوجس يف نفسه خيفة فأوحى اهللا إليه أن ألق عصاك فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها فجعلت 

وال حبال إال ابتلعته فلما العصا تلبس باحلبال حىت صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه حىت ما أبقت عصا 
عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا مل يبلغ من سحرنا كل هذا ولكنه أمر من اهللا آمنا باهللا ومبا جاء 
به موسى ونتوب إىل اهللا مما كنا عليه فكسر اهللا ظهر فرعون يف ذلك املوطن وأتباعه وظهر احلق وبطل ما  

صاغرين وأمرأة فرعون بارزة تدعو اهللا بالنصر ملوسى على فرعون وأشياعه كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا 
ا ومهها ملوسى فلما  ا إمنا ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وأمنا كان حز فمن رآها من آل فرعون ظن أ
 طال مكث موسى فرعون الكاذبة كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل معه بين إسرائيل فإذا مضت أخلف
موعده وقال هل يستطيع ربك أن هذا فأرسل اهللا عز وجل على قومه الطوفان واجلراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصالت كل ذلك يشكو إىل موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بين 

م ليال فلما إسرائيل فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حىت أمر موسى باخلروج بقومه ف خرج 
م قد مضوا أرسل يف املدائن حاشرين فتبعه جبنود عظيمة كثرية وأوحى اهللا تعاىل إىل  أصبح فرعون فرأى أ
البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق اثنيت عشرة فرقة حىت جياوز موسى ومن معه مث التق على من 

بالعصا فانتهى إىل البحر وله قصيف خمافة أن بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصري عاصيا هللا فلما تراءى اجلمعان تقاربا قال قوم موسى إنا ملدركون افعل 
ما التابعني به ربك فإنه مل يكذب ومل تكذب قال وعدين ريب إذا أتيت البحر انفرق اثنيت عشرة فرقة حىت 

ك العصا فضرب البحر بعصاه حني دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى أجاوزه مث ذكر بعد ذل
فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون 
وأصحابه التقىعليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه إنا خناف أال يكون فرعون غرق 

الكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حىت استيقنوا هالكه مث مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على وال نؤمن 
أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل 

زال وقال هلم أطيعوا هارون ـمن زهلم موسىـما كانوا يعملون قد رأيتم من العرب ومسعتم ما يكفيكم ومضى فأن
فإين قد استخلفته عليكم فإين ذاهب إىل ريب وأجلهم ثالثني يوما أن يرجع إليهم فيها فلما أتى ربه أراد أن 



  
151 

ارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول موسى  يكلمه يف ثالثني يوما وقد صامهن ليلهن و
له ربه حني أتاه مل أفطرت وهو أعلم بالذي كان قال يا رب إين كرهت  من نبات األرض شيئا فمضغه فقال

أن أكلمك إال وفمي طيب الريح قال أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح املسك 
ما أمره به فلما رأى قوم موسى أنه مل يرجع إليهم يف  عليه السالم ارجع فصم عشرا مث ائتين ففعل موسى 

م ذلك وكان هارون قد خطبهم وقال إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري األجل ساءه
وودائع ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أن حتتسبوا مالكم عندهم وال أحل لكم وديعة استودعتموها وال مهام 

ن متاع ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك وال ممسكيه ألنفسنا فحفر حفريا وأمر كل قوم عندهم من ذلك م
أو حلية أن يقذفوه يف ذلك احلفري مث أوقد عليه النار فأخرجه فقال ال يكون لنا وال هلم وكان السامري من 
قوم يعبدون البقر جريان لبين إسرائيل ومل يكن من بين إسرائيل فاحتمل مع موسى وبين إسرائيل حني احتملوا 

ارون فقال ل يا سامري أال تلقي ما يف  عليه السالم ه هارون فقضي له أن رأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر 
يدك وهو قابض عليه ال يراه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر فال 
ألقيها بشيء إال أن تدعو اهللا إذا ألقيت أن يكون ما أريد فألقاها ودعا له هارون فقال أريد أن تكون عجال 

فرة من متاع أو حلية أو حناس أو حديد فصار عجال أجوف ليس فيه روح له خوار فاجتمع ما كان يف احل
قال بن عباس ال واهللا ما كان قط إمنا كانت الريح تدخل من دبره وخترج من فيه فكان ذلك الصوت من 
ذلكفتفرق بنو إسرائيل فرقا فقالت فرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال هذا ربكم ولكن موسى أضل 

ذا حىت يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا مل نكن ضيعناه وعجزنا فيه حني رأينا ا لطريق فقالت فرقة ال نكذب 
وإن مل يكن ربنا فأنا نتبع قول موسى وقالت فرقة هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولن نؤمن به وال نصدق 

م الصدق مبا قال السامري يف العجل وأعلنوا التك ذيب به فقال هلم هارون يا قوم إمنا وأشرب فرقة يف قلو
فتنتم به وإن ربكم الرمحن هكذا قالوا فما بال موسى وعدنا ثالثني يوما مث أخلفنا هذه أربعون قد مضت 

وقال له ما قال أخربه مبا لقي  عليه السالم فقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه فلما كلم اهللا موسى 
قومه غضبان أسفا قال هلم ما مسعتم يف القرآن وأخذ برأس أخيه جيره إليه قومه من بعده فرجع موسى إىل 

وألقى األلواح من الغضب مث إنه عذر أخاه بعذره له فانصرف إىل السامري فقال له ما محلك على ما 
صنعت قال قبضت قبضت من أثر الرسول وفطنت إليها وعميت عليكم فقذفتها وكذلك سولت يل نفسي 

لك يف احلياة أن تقول ال مساس وإن لك موعدا لن ختلفه وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه قال فاذهب فإن 
عاكفا لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا ولو كان إهلا مل خنلص إىل ذلك منه فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة 

ن يفتح لنا باب توبة واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون فقالوا جلماعتهم يا موسى سل لنا ربك أ
نصنعها ما عملنا فاختار موسى قومه سبعني رجال لذلك ال يألوا اخلري خيار بين إسرائيل ومن مل يشرك يف 

م األرض واستحيا نيب اهللا  م يسأل هلم التوبة فرجفت  من قومه ومن  صلى اهللا عليه وسلم العجل فانطلق 
م ما فعل فقال لو شئت أهلكته لكنا مبا فعل السفهاء منا وفيهم من  وفده حني فعل  م من قبل وإياي أ
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م األرض فقال رمحيت  كان اهللا يتحقق منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإميان به فلذلك رجفت 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النيب 

ه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رمحيت  األمي الذي جيدون
كتبتها قومي فليتك أخرتين حىت خترجين يف أمة ذلك الرجل املرحومة فقال له إن توبتهم أنيقتل كل رجل 

الذين كان  منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ال يبايل من قتل يف ذلك املوطن ويأيت أولئك
ا وفعلوا ما أمروا وغفر اهللا للقاتل واملقتول مث سار  م فاعرتفوا  خفي على موسى وهارون واطلع اهللا من ذنو

متوجها حنو األرض املقدسة وأخذ األلواح بعدما سكت عنه الغضب  صلى اهللا عليه وسلم م موسى 
ا فنتق اهللا عليهم اجلبل كأنه  فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا 

م وهم مصطفون ينظرون إىل اجلبل والكتاب  ظلة ودنا منهم حىت خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأميا
بأيديهم وهو من وراء اجلبل خمافة أن يقع عليهم مث مضوا حىت أتوا األرض املقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم 

ق منكر وذكر من مثارهم أمرا عجيبا من عظمها فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ال جبارون خلقهم خل
م وال ندخلها ما داموا فيها فإن خيرجوا منها فإنا داخلون قال رجالن من الذين خيافون قيل ليزيد  طاقة لنا 

ا إن كنتم إمنا ختافون من ما آمنا مبوسى وخرجا إليه فقالوا حنن أعلم بقومن: هكذا قرأه قال نعم من اجلبارين
م ال قلوب هلم وال منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم  رأيتم من أجسامهم وعددهم فإ
ما من قوم موسى فقال الذين خيافون بنو إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا  غالبون ويقول أناس إ

فدعا عليهم ومساهم  عليه السالم ال إنا هاهنا قاعدون فأغضبوا موسى ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقات
م حىت كان يومئذ فاستجاب اهللا تعاىل لـه  فاسقني ومل يدع عليهم قبل ذلك ملا رأى منهم من املعصية وإساء
ومساهم كما مساهم موسى فاسقني فحرمها عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض يصبحون كل يوم فيسريون 

زل عليهم املن والسلوى وجعل هلم ثيابا ال تبلى وال تتسخ ـس هلم قرار مث ظلل عليهم الغمام يف التيه وأنلي
وجعل بني أظهرهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يف كل ناحية ثالثة 

ال وجدوا ذلك احلجر باملكان الذي  أعني وأعلم كل سبط عينهم اليت يشربون منها فال يرحتلون من منقلة إ
  .كان فيه باألمس

وصدق ذلك عندي  صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث إىل النيب  رضي اهللا عنهما رفع ابن عباس 
حدث هذا احلديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوين الذي  رضي اهللا عنهما أن معاوية مسع ابن عباس 

ل كيف يفشي عليه ومل يكن علم به وال ظهر عليه إال أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل فقا
اإلسرائيلي الذي حضر ذلك فغضب بن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إىل سعد بن مالك الزهري 

عن قتيل موسى الذي  صلى اهللا عليه وسلم فقال له يا أبا إسحاق هل تذكر يومًا حدثنا عن رسول اهللا 
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ى عليه أم الفرعوين قال أمنا أفشى عليه الفرعوين ما مسع من اإلسرائيلي قتل من آل فرعون اإلسرائيلي أفش
  )1(.شهد على ذلك وحضره

                                        
وابن ) 2618(وأبو يعلى يف مسنده ) 66(والطحاوي يف مشكل اآلثار 5/377رواه ابن ايب حامت يف تفسريه ) 1(

فيه نظر  أنه موقوف وكونه مرفوعاً - واهللا أعلم- واألشبه :وعلق ابن كثري على هذا بقوله 1/400 الكامل عدي يف
وغالبه متلقى من اإلسرائيليات وفيه شىء يسري مصرح برفعه يف أثناء الكالم ويف بعض ما فيه نظر ونكارة واألغلب 

املزي يقول ذلك واهللا أعلم وعقب عليه ابن أنه من كالم كعب األحبار وقد مسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج 
وقال كأنه مل يثبت عنده يف ذلك من املرفوعات على شرطه وأصح ما ورد يف مجيع ذلك 6/427حجر يف الفتح 

 5/377ماأخرجه النسائي وابو يعلى بإسناد حسن عن عباس يف حديث الفتون الطويل وانظر تفسري ابن كثري
ا، لعله . إسناده صحيح إىل ابن عباس و . هذا موقوف  وقال أمحد شاكر( أما صحة املنت، فال نستطيع أن جنزم 

حاشية  - )  2/42( انظر جامع البيان  )مما كان يتحدث به الصحابة عن التاريخ القدمي نقال عن أهل الكتاب
)3. (  
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  اآلثار الواردة في أبرز صفات اليھود : الفصل الثاني
  :وفيه ستتة مباحث

  :قسوة قلوبهم اآلثار الواردة في : املبحث األول
  :اآلثار

{: قولـه تعاىل א א     
 {] 2/7سورة البقرة[  

حدثين عمي احلسني بن احلسن، عن أبيه، عن : حدثين أيب، قال: د، قالحدثين حممد بن سع 150-255
{: رضي اهللا عنهما  جده، عن ابن عباس      א 

אZ7 { 1(. والغشاوة على أبصارهم(  
اخلتم : قال حدثنا ابن جريج: حدثين حجاج، قال: حدثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال- 151-256

א{: على القلب والسمع، والغشاوة على البصر، قال اهللا تعاىل ذكره
אא א אא  Z24 {وقال :}

אZ23 {] سورة اجلاثية
45/23[ )2(  
حدثنا سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن أيب حممد موىل زيد : حدثنا ابن محيد، قال-  152-257

א{: رضي اهللا عنهما ن ابن عباس بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبري، ع
אZ7 { أي عن اهلدى أن يصيبوه أبدا بغري

   )3( .ما كذبوك به من احلق الذي جاءك من ربك، حىت يؤمنوا به، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك
حدثنا أسباط، عن : حدثنا عمرو بن محاد، قال: حدثين موسى بن هارون اهلمداين، قال- 153-258

، وعن مرة اهلمداين، رضي اهللا عنهما السدي يف خرب ذكره عن أيب مالك، وعن أيب صاحل عن ابن عباس 

                                        
تفسري  -)  73/  1( تفسري الدر املنثور  -)  42/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  114/  1( تفسري الطربي  )1(

  إسناده ضعيف ) 47/  1( ابن كثري 
  ) 46/  1( تفسري ابن كثري  -)  114/  1( تفسري الطربي  )2(
إسناده )  72/  1( تفسري الدر املنثور  -)  41/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  115/  1( تفسري الطربي  )3(

  .ضعيف
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{: صلى اهللا عليه وسلم عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول اهللا  א 
אZ7 { يقول فال يعقلون، وال يسمعون

  )1(. على أعينهم فال يبصرون: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: ويقول
{: قولـه تعاىل           

אאא
אאZ74 {] 2/74سورة البقرة[  

حدثين أيب، عن أبيه، عن : حدثين عمي، قال: حدثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال- 154-1088
: جلس حيا، فقيل له -يعين ببعض البقرة  -ملا ضرب املقتول ببعضها : ، قالرضي اهللا عنهما  ابن عباس

فكذبوا باحلق بعد إذ . واهللا ما قتلناه: مث قبض، فقال بنو أخيه حني قبض. بنو أخي قتلوين: من قتلك؟ فقال
{: رأوه، فقال اهللا      { ،يعين بين أخي الشيخ} 

אאא
אאZ74 {)2(  

{: ثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة: حدثنا بشر بن معاذ، قال- 155-1089
 {من بعد ما أراهم اهللا من إحياء املوتى، وبعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم، فهي كاحلجارة: يقول 

   )3(. أو أشد قسوة
  }אא{: قوله تعاىل

{: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثين بشر بن معاذ، قال156-1092
 {يعذر شقي ابن آدم، فقال مث عذر احلجارة ومل :}אא

אא{ .)4(  
  }אא{: قوله تعاىل

                                        
  ) 47/  1( تفسري ابن كثري  -) 73/  1(ملنثور تفسري الدر ا -) 115/  1( تفسري الطربي  )1(
  إسناده ضعيف ) 114/  1( تفسري ابن كثري  -)  362/  1( تفسري الطربي  )2(
  )1/176(و صححه يف التفسري الصحيح )  197/  1( تفسري الدر املنثور  -)  362/  1( تفسري الطربي  )3(
وصححه يف )  464/  1( تفسري القرطيب  - )  197/  1( ور تفسري الدر املنث -)  364/  1( تفسري الطربي  )4(

  )177-1/176(التفسري الصحيح 
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ثنا عمرو بن قيس املالئي، عن : ثنا احلكم بن بشري بن سلمان، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 157-1238
وقلب : مث ذكرها، فقال فيما ذكر. القلوب أربعة: قال عمرو بن مرة اجلملي، عن أيب البخرتي، عن حذيفة

  )1(. معصوب عليه، فذلك قلب الكافر: غلفأ
حدثين حممد بن أيب : حدثين ابن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال -158-1239

א{: رضي اهللا عنهما  حممد، عن سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس
אZ88 {2(. أي يف أكنة(  

حدثين أيب، عن أبيه، عن : حدثين عمي، قال: حدثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال-159
} Z88אא{: ،رضي اهللا عنهما  عباس ابن

  )3( .فهي القلوب املطبوع عليها
قال ابن جريج، أخربين عبد اهللا بن كثري، : ثنا حجاج، قال: حدثين عباس بن حممد، قال - 160-1240

{: قوله عن جماهد     א     א Z88 { عليها
  )4( .غشاوة

 ثنا شريك عن األعمش: ثنا أبو أمحد الزبريي، قال: حدثنا أمحد بن إسحاق األهوازي، قال- 161-1241
  )5(  .هي يف غلف: قال} Z88א{: قوله
א{: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد بن زريع، قال: معاذ، قالحدثنا بشر بن  - 162-1242

אZ88 {6(. أي ال تفقه(  
א{: قتادة أخربنا معمر، عن: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال -163-1243

אZ88 {هو كقوله: قال :}
                                        

إسناده  ) 124/  1( تفسري ابن كثري  -)  214/  1( تفسري الدر املنثور  -)  406/  1( تفسري الطربي  )1(
  .ضعيف

)  260/  3( سري الدر املنثور تف -)  1275/  4( تفسري ابن أيب حامت بنحوه  -)  406/  1( تفسري الطربي  )2(
  .إسناده ضعيف)  124/  1( تفسري ابن كثري  -

  إسناده ضعيف)  406/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 214/  1( تفسري الدر املنثور  -)  406/  1( تفسري الطربي  )4(
  ) 407/  1( تفسري الطربي  )5(
تفسري  -)  214/  1( تفسري الدر املنثور  -)  170/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  407/  1( تفسري الطربي  )6(

  ) 1/194(وحسنه يف التفسري الصحيح )  124/  1( ابن كثري 
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אZ5{ .)1(   
 }{: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال -164-1244

  )2(. أي ال تفقه
{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال -165-1245 א

אZ88 {3(. عليها غالف وهو الغطاء: يقولون: قال(  
{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال -166-1246

  א    Z88 {وقرأ. يقول قليب يف غالف، فال خيلص إليه مما تقول: قال :
}א{] 4( ]41/5سورة فصلت(  
א{: فضيل بن مرزوق، عن عطية ثنا أيب، عن: حدثين عبيد بن أسباط بن حممد، قال -167-1247

אZ88 {أوعية للذكر: قال . 

: أخربنا فضيل، عن عطية يف قوله: ثنا عبيد اهللا بن موسى، قال: حدثين حممد بن عمارة األسدي، قال-168
}אZ88 {5(. أوعية للعلم: قال(  
 ثنا بشر بن عمارة، عن أيب روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: حدثت عن املنجاب، قال - 169-1248

مملوءة : قال. }אא{: يف قوله رضي اهللا عنهما 
  )6(. وال غريه صلى اهللا عليه وسلم علما ال حتتاج إىل حممد 

  

                                        
وحسنه يف التفسري )  124/  1( تفسري ابن كثري  -)  25/  2( تفسري القرطيب  -)  407/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/194(الصحيح 
 -)  1108/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  170/  1(  ابن أيب حامت تفسري -)  407/  1( تفسري الطربي  )2(

حسنه يف التفسري الصحيح و )6/366(حسن إسناده احلافظ يف الفتح و )  124/  1( تفسري ابن كثري 
)1/194(  

  ) 124/  1( تفسري ابن كثري  -)  407/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 124/  1( كثري   تفسري ابن -)  407/  1( تفسري الطربي  )4(
تفسري  -)  25/  2( تفسري القرطيب  - )  1108/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  407/  1( تفسري الطربي  )5(

  ) 125/  1( ابن كثري 
  إسناده ضعيف ) 214/  1( تفسري الدر املنثور  -)  407/  1( تفسري الطربي  )6(
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  :الدراســــة

ا اليهود م، وبعدها عن قبول احلق، وهذا : من أبرز الصفات اليت وصف اهللا  قسوة قلو
  :دة آيات منهاالوصف القرآين جاء يف ع

}Z13 {] قسا  :وقسوة القلب غلظته يقال ]5/13سورة املائدة
ال  :وأرض قاسية ،صلب: وحجر قاس ،الصالبة يف كل شيء :والقسوة ،القلب يقسو قساء

 :فتأويل القسوة يف القلب ،غلظت ويبست وعست :تأويل قست يف اللغةو  ،ئاً تنبت شي
غلظ  :وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء بالفتح واملد وهو ،ذهاب اللني والرمحة واخلشوع منه

   )1( .القلب وشدته
غري معىن القسوة؛ وإمنا القسية " قسية"معىن و  )2() قسية(قراءة أخرى هي ) قاسية(ويف 
ا كفر كالدراهم القسية،  :وضعيف هذا امل ا باهللا، ولكن خيالط إميا القلوب اليت مل خيلص إميا

  :وهي اليت خيالط فضتها غش من حناس أو رصاص وغري ذلك، كما قال أبو زبيد الطائي
 ل يف صـــــــــــــــم الســـــــــــــــالم كمـــــــــــــــاهلـــــــــــــــا صـــــــــــــــواه  صــــــــــــــاح القســــــــــــــيات يف أيــــــــــــــدي الصــــــــــــــياريف

  .على الصخور، وهي السالم يصف بذلك وقع مساحي الذين حفروا قرب عثمان
م (: وأعجب القراءتني إيل يف ذلك قراءة من قرأ: " رمحه اهللا  قال الطربي  وجعلنا قلو
ا أبلغ يف ذم القوم من قاسية )قسية   ".على فعيلة، أل

م هي أشد من قساوة أنواع من احلجارة   - تبارك وتعاىل - اهللا وقد بني  أن قسوة قلو
{: كما يف قصة القتيل يف سورة البقرة

אאא
אאZ74 {] 2/74سورة البقرة[  

هلم على ما شاهدوه من  لبين إسرائيل وتقريعاً  يقول تعاىل توبيخاً  :رمحه اهللا  قال ابن كثري
 ال كله فهي كاحلجارة اليت  }{آيات اهللا تعاىل وإحيائه املوتى 

                                        
  181:ص 15:ابن منظور ج -لسان العرب  )1(
ه عليها الطربي وانظر القراءات العشر املتواترة على هامش املصحف لعلوي بلفقيه بقراءة محزة والكسائي كما ن وهي )2(
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ى اهللا املؤمنني عن مثل حاهلم فقال ،تلني أبداً  { :وهلذا   א   
אאאאא

אZ16 {]1(  ]57/16 ديدسورة احل(  

م صفة الزمة هلم كما قال تعاىل אא{: والقسوة يف قلو
אאאZ41 {] 5/41سورة املائدة[ 

م من الطبع عليها واخلتم :قال القرطيب كما طهر قلوب املؤمنني   ،أي مل يرد اهللا أن يطهر قلو
م كان اجلزاء أن طبع اهللا عليها وختم )2(.له ثواباً   فهي عقوبة الزمة هلم؛ إذ ملا قست قلو

م وإعراضهم   .وكل ذلك بأسباب كثرية من ذنو
وكذلك األغالل يف  ،هذا الطبع واخلتم على القلوب ".. :رمحه اهللا  قال الشنقيطي 

أن مجيع تلك املوانع املانعة من اإلميان ووصول  :األعناق والسد من بني أيديهم ومن خلفهم
والتمادي  ،عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسلأن اهللا إمنا جعلها  :اخلري إىل القلوب

 ،واخلتم على القلوب والطبع عليها ،فعاقبهم اهللا على ذلك بطمس البصائر ،على الكفر
والغشاوة على األبصار ألن من شؤم السيئات أن اهللا جل وعال يعاقب صاحبها عليها 

  )3(  "على كفره جزاء وفاقاجزاه اهللا بذلك  ،واحليلولة بينه وبني اخلري ،بتماديه على الشر
م مع احلجارة فيما  ا أشد من احلجارة قسوة بينه اهللا من سري م أ ووصف اهللا لقلو

م القاسية وما نكرته من احلق : قص سبحانه وتعاىل فأورد للمخاطب منهم مقارنة بني قلو
م وذلك يف قوله א{: وبني احلجارة اليت شاهدوها يف مسري     

אعليه وقد شاهدوا هذا عندما استسقوا موسى } א
, {فأمره اهللا فضرب احلجر فتشقق وخرج منه اثنتا عشرة عيناً  السالم 

א{  وهو ما شاهدوه عندما رجف جبل الطور ورفعه اهللا فوق رؤوسهم، ومن قبله ما
من دك اجلبل وهبوطه ملا جتلى اهللا لـه، وعلى هذا خيلص إىل أن  عليه السالم أخربهم موسى 

م   .احلجارة ألني من قلو
                                        

  148:ص 11:الرازي ج - التفسري الكبري  60:ص 2:تفسري ابن كثري ج )1(
   182:ص 6:تفسري القرطيب جتفسري القرطبي )2(
  289:ص 6:الشنقيطي ج - أضواء البيان  )3(
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م يف حتري, هذا وصف اهللا لقلوب اليهود م على عاد ف أما هم فلهم وصف آخر لقلو
ا  م إ א{تعاىل  ، قال)غلف(الكلم وصرفه حسيًا ومعنويًا عن مراده، فقالوا عن قلو

 {] 2/88سورة البقرة[  
 )فغلْ وقالوا قلوبنا (عضهم اختلفت القراء يف قراءة ذلك فقرأه ب: "رمحه اهللا  قال الطربي

قلوبنا (خمففة الالم ساكنة، وهي قراءة عامة األمصار يف مجيع األقطار، وقرأه بعضهم وقالوا 
م  )فغلُ  م تأولوها أ مثقلة الالم مضمومة، فأما الذين قرءوها بسكون الالم وختفيفها فإ

أغلف وهو الذي يف  قالوا قلوبنا يف أكنة وأغطية وغلف، والغلف على قراءة هؤالء مجع
  )1(. غالف وغطاء، كما يقال للرجل الذي مل خيتنت أغلف واملرأة غلفاء

غلف أي أوعية للعلم وهي يف حصن أن يصلها شىء فال خيلص : ولكن اليهود يقولون
ا ذ وهي أوعية للعلم فال حاجة بنا إىل علم سوى ما عندنا فكذبوا األنبياء. إليه مما تقول

م وضالهلم عن الطريق ،القول   .وهذا من قسوة قلو
م كقوللويكفي يف ذلك رد اهللا عليهم يف ختمه وطبعه ع א{: تعاىل هى قلو

{ ] 4/155سورة النساء[  
وذلك اخلتم واألكنة على القلوب جزاء من اهللا تعاىل هلم " :رمحه اهللا  لشنقيطيقال ا

م إىل الكفر كما دلت عليه آيات كثرية    ،وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم على مبادر
אאא{ :وقوله ]4/155سورة النساء [ }א{ :ه ـكقول

{  :وقوله ]61/5سورة الصف [ }אאא{ ] سورة
{ :وقوله ]2/10البقرة   א  א { ] سورة
سورة [ }א{: هـوقول ]9/125التوبة 

  )2(. إىل غري ذلك من اآليات ]6/110األنعام 
م باخلتم مرة وبالطبع مرة فهل بينهما فرق؟   ويالحظ وصف اهللا لقلو

                                        
  1/406سري الطربي تف )1(
  176:ص 2:الشنقيطي ج -أضواء البيان  )2(
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فاخلتم  :كما يف هذه اآلية  كما بينا ومعىنً   اخلتم يكون حمسوساً " :رمحه اهللا  القرطيب قال
وعلى السمع  ،والفكر يف آياته ،عدم الوعي عن احلق سبحانه مفهوم خماطباتهعلى القلوب 

وعلى األبصار عدم هدايتها للنظر  ،أو دعوا إىل وحدانيته ،عدم فهمهم للقرآن إذا تلى عليهم
  )1( ."وعجائب مصنوعاته ،يف خملوقاته

 :القلوب أربعة((: اع القلوب فقالأنو _  و فصل الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان 
وقلب أجرد فيه مثل  ،وقلب مصفح فذلك قلب املنافق ،قلب أغلف فذلك قلب الكافر

وقلب فيه إميان ونفاق فمثل اإلميان كمثل شجرة ميدها ماء  ،السراج فذلك قلب املؤمن
 .))لكتهفأي املادتني غلبت صاحبتها أه ،ومثل النفاق كمثل قرحة ميدها القيح والدم ،طيب

  .وهذه قلوب اليهود مغلفة عن قبول احلق وأشد من احلجر قسوة )2(
  

                                        
   186:ص 1:تفسري القرطيب ج )1(
  214:ص 1:الدر املنثور ج )2(
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  اتباعهم الهوىاآلثار الواردة  في : املبحث الثاني

  :اآلثار 

{: قوله تعاىل  א א א א א   
אאאאאאZ77 {] 5/77سورة املائدة[  

 ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: ثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال - 170-9598
  )1( .يهود: قال} אאא{: يف قول اهللا

{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل، قال: قال حدثين حممد بن احلسني، - 171-9599
א א   א   א א {فهم أولئك الذين ضلوا وأضلوا أتباعهم .

}אאא {2(. عن عدل السبيل(  
Z44אא{: قوله تعاىل

  ]2/44سورة البقرة  [} 
حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن أيب حممد، عن عكرمة، : حدثنا به ابن محيد، قال -172-702

א{: رضي اهللا عنهما  أو عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
א { أي تنهون الناس عن الكفر مبا عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وترتكون
أي وأنتم تكفرون مبا فيها من عهدي إليكم يف تصديق رسويل، وتنقضون ميثاقي، وجتحدون ما : أنفسكم

  )3(. تعلمون من كتايب
حدثنا بشر بن عمارة، عن أيب روق، : الحدثنا عثمان بن سعيد، ق: حدثنا أبو كريب، قال -173-703

א{: يف قوله رضي اهللا عنهما عن الضحاك، عن ابن عباس 
א{ وغري ، صلى اهللا عليه وسلم أتأمرون الناس بالدخول يف دين حممد : يقول

  ) {)4א{ذلك مما أمرمت به من إقام الصالة 
                                        

  )  252/  6( تفسري القرطيب  - )  1181/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  316/  6( تفسري الطربي ) 1(
)  124/  3( تفسري الدر املنثور  - )  204/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  316/  6( تفسري الطربي ) 2(

  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح 
إسناده )  86/  1( تفسري ابن كثري  -)  101/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  258/  1( تفسري الطربي  )3(

  .ضعيف
  ) 86/  1 (تفسري ابن كثري  -)  156/  1( تفسري الدر املنثور  -)  258/  1( تفسري الطربي  )4(
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: يف قولـه أخربنا معمر عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق، قال: وحدثنا احلسن بن حيىي، قال- 174-705
}אא{ كان بنو إسرائيل : قال

  )1(. يأمرون الناس بطاعة اهللا وبتقواه وبالرب وخيالفون، فعريهم اهللا
اليهود كان هؤالء : قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين به يونس بن عبد األعلى، قال- 175-707

א{: إذا جاء الرجل يسأهلم ما ليس فيه حق وال رشوة وال شيء، أمروه باحلق، فقال اهللا هلم
אZ44 {)2(  

  ]2/44بقرة سورة ال[ }{: قوله تعاىل
حدثنا بشر بن عمارة، عن أيب : حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا به حممد بن العالء، قال- 176-710

ن هذا أفال تفهمون فنهاهم ع: يقول }{: رضي اهللا عنهما  روق عن الضحاك، عن ابن عباس
  )3(. اخللق القبيح

  ]2/61سورة البقرة [} א{: قوله تعاىل
{: قال عن سعيد، عن قتادة حدثنا يزيد بن زريع،: حدثنا بشر بن معاذ قال -  177-900

4(. أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خري منه: يقول} א(  
: قوله حدثين حجاج عن ابن جريج، عن جماهد: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 178-901
}א{ 5(. أردأ: قال(  

{: قولـه تعاىل         
אא{ ]  2/85سورة البقرة[  

حدثين حممد بن : حدثين حممد بن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثنا حممد بن محيد، قال -179-1212
{: ، قالرضي اهللا عنهما  عباس أيب حممد، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبري، عن ابن

אא          { إىل أهل

                                        
تفسري  -)  101/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  44/  1( تفسري عبد الرزاق  -)  258/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/149(صححه يف التفسري الصحيح و )  86/  1( ابن كثري 
  )  258/  1( تفسري الطربي ) 2(
  )  156/  1( تفسري الدر املنثور  - )  259/  1( تفسري الطربي ) 3(
  )1/167(صححه يف التفسري الصحيح  و) 124/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  312/  1( تفسري الطربي  )4(
  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح )  313/  1( تفسري الطربي  - )  177/  1( تفسري الدر املنثور ) 5(
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أنبهم اهللا على ذلك من فعلهم، : الفق. الشرك حىت تسفكوا دماءهم معهم، وخترجوهم من ديارهم معهم
وقد حرم عليهم يف التوراة سفك دمائهم، وافرتض عليهم فيها فداء أسراهم؛ فكانوا فريقني طائفة منهم من 
بين قينقاع حلفاء اخلزرج والنضري وقريظة حلفاء األوس، فكانوا إذا كانت بني األوس واخلزرج حرب خرجت 

ري وقريظة مع األوس، بظاهر كل من الفريقني حلفاءه على إخوانه حىت بنو قينقاع مع اخلزرج، وخرجت النض
يتسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما هلم، واألوس واخلزرج أهل شرك يعبدون 

ا وضعت احلرب األوثان ال يعرفون جنة وال ناراً، وال بعثاً، وال قيامة، وال كتاباً، وال حراماً، وال حالًال؛ فإذ
يفتدي بنو قينقاع ما كان من : أوزارها افتدوا أسراهم، تصديقًا ملا يف التوراة وأخذًا به بعضهم من بعض

أسراهم يف أيدي األوس، وتفتدي النضري وقريظة ما كان يف أيدي اخلزرج منهم، ويُِطّلوَن ما أصابوا من 
: يقول اهللا تعاىل ذكره حني أنبهم بذلك. الشرك عليهمالدماء وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة ألهل 

}א { أي تفادونه حبكم التوراة وتقتلونه؛ ويف حكم التوراة أن ال يقتل
 .وال خيرج من ذلك، وال يظاهر عليه من يشرك باهللا ويعبد األوثان من دونه ابتغاء عرض من عرض الدنيا

  )1(. زلت هذه القصةـففي ذلك من فعلهم مع األوس واخلزرج فيما بلغين ن
 كان قتادة: قال أبو جعفر: ثنا ابن أيب جعفر، قال: ثنا إسحاق، قال: حدثين املثىن، قال -180-1219

  )2(. كفراً وفداؤهم إمياناً فكان إخراجهم  }א{: يقول يف قوله
أخربين أبو : ثنا الربيع بن أنس، قال: ثنا أبو جعفر، قال: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال - 181-1221

بالكوفة وهو يفادي من النساء من مل يقع عليه  )3( مر على رأس اجلالوت_ أن عبد اهللا بن سالم : العالية
أما إنه مكتوب عندك يف كتابك أن : ن وقع عليه العرب، فقال له عبد اهللا بن سالمالعرب، وال يفادي م

  )4(.فادوهن كلهن
{: حدثين حجاج، عن ابن جريج: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -182-1222

م الفداءكفرهم القتل واإلخراج، وإ: قال} א إذا كانوا عندكم : يقول: قال ابن جريج. ميا
م من ديارهم م وخترجو م؟ وبلغين أن عمر بن اخلطاب . تقتلو قال يف قصة بين _ وأما إذا أسروا تفدو

                                        
حسنه و  ) 211/  1( الدر املنثور تفسري  -)  164/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  397/  1( تفسري الطربي  )1(

  )190- 1/189(يف التفسري الصحيح 
  )1/190(ححه يف التفسري الصحيح وص)  399/  1( تفسري الطربي  )2(
اإلصابة يف و  593:ص 10:فتح الباري ج-القطنون-كبري اليهود وكان يدعى سابقا   ىرأس اجلالوت اسم يطلق عل )3(

   766:ص 4:متييز الصحابة ج
حسن إسناده و )6/558(مصنف ابن أيب شيبة ) 1/212(تفسري الدر املنثور  -) 1/399(الطربي  تفسري )4(

  .)6/366(احلافظ يف الفتح 
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ذا احلديث: إسرائيل   )1(. إن بين إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم تعنون 
   ]4/46سورة النساء [ }{: قوله

ثنا حكام، عن عنبسة، عن حممد بن عبد الرمحن، عن القاسم بن : حدثنا ابن محيد، قال - 183-7665
{: ، يف قولهأيب بزة عن جماهد  א     א 

Z93 {] مسعنا ما : قالت اليهود: قال ]2/93سورة البقرة
  )2( .تقول، وال نطيعك
{: قوله تعاىل  א      א   א

א Z175 אא א     
א א א א          

א {] 7/176سورة األعراف[  
: جنيح، عن جماهدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أيب : حدثين حممد بن عمرو، قال - 184-11944
} {3(. بلعام بن باعرا، من بين إسرائيل: قال(  
ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن جماهد : ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 185-11955

  )4( .ر أويت كتاباكان يف بين إسرائيل بلعام بن باع: ، قالرضي اهللا عنهما  وعكرمة، عن ابن عباس
انطلق رجل من بين : ، قالثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال - 186-11964

م أدعو عليهم : إسرائيل يقال له بلعم، فأتى اجلبارين فقال ال ترهبوا من بين إسرائيل، فإين إذا خرجتم تقاتلو
وخرج بلعم مع اجلبارين على أتانه وهو يريد أن يلعن بين إسرائيل، . فخرج يوشع يقاتل اجلبارين يف الناس! 

إمنا : فيقول! إنك إمنا تدعو علينا : فكلما أراد أن يدعو على بين إسرائيل دعا على اجلبارين، فقال اجلبارون
لما فلما بلغ باب املدينة أخذ ملك بذنب األتان، فأمسكها فجعل حيركها فال تتحرك، ف. أردت بين إسرائيل

ا تكلمت فقالت ولو أين أطقت اخلرج ! أنت تنكحين بالليل وتركبين بالنهار؟ ويلي منك : أكثر ضر
{: ويف بلعم يقول اهللا. خلرجت، ولكن هذا امللك حيبسين  א א{ ..اآلية. 

                                        
  )  399/  1( تفسري الطربي  )1(
إسناده ) 1/508(تفسري ابن كثري  - )  965/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  118/  5( تفسري الطربي ) 2(

  .ضعيف
  ) 610/  3( تفسري الدر املنثور  - )  1618/  5( تفسري ابن أيب حامت  - )  120/  9 (تفسري الطربي ) 3(
  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح )  122/  9( تفسري الطربي  )4(
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)1(  
ثنا أبو متيلة، عن أيب محزة، عن جابر، عن جماهد : ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 187-11971

كان يف بين إسرائيل بلعام بن باعر أويت كتابا، فأخلد إىل : ، قالرضي اهللا عنهما  وعكرمة، عن ابن عباس
ا وأمواهلا، مل ينتفع مبا جاء به   )2( .شهوات األرض ولذ

א{: يب النضرثنا سلمة، عن حممد، عن سامل أ: حدثنا ابن محيد، قال -  188-11979
 {] بين إسرائيل، إذ قد جئتهم خبرب ما كان فيهم مما خيفون : يعين ]7/176سورة األعراف

ذا اخلرب عما مضى فيهم إال نيب يأتيه خرب السماءعليك، لعلهم يتفكر    )3( .ون، فيعرفون أنه مل يأت 
  ]28/51سورة القصص [} Z51א{: قوله تعاىل

ثنا محاد، عن عمرو، عن حيىي بن جعدة، عن : ثنا حيان، قال: حدثنا ابن سنان، قال - 189-20953
{نزلت هذه اآلية : قال عطية القرظي  א    {] سورة القصص

 .يف عشرة أنا أحدهم ]28/53سورة القصص [} {حىت بلغ  ]28/51
)4(  

  

                                        
  )  126/  9( تفسري الطربي  )1(
  )  122/  9( تفسري الطربي  )2(
  .إسناده ضعيف)  1621/  5( تفسري ابن أيب حامت  - )  130/  9( تفسري الطربي ) 3(
 - )  422/  6( تفسري الدر املنثور )  2988/  9( تفسري ابن أيب حامت  - )  88/  20( تفسري الطربي ) 4(

  )  53/  5( املعجم الكبري  - )  394/  3( تفسري ابن كثري  - )  296/  13( تفسري القرطيب 
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  :الدراســــة

اتباعهم ألهوائهم؛ :ن أبرز صفات اليهود اليت جرت عليهم بسببها غضب اهللا ومقته م
احلق، وللنفس فيه حظ ورغبة من األقوال واألفعال واملقاصد، فاهلوى  كل ما خالف :اهلوىو 

كما   ميل النفس إىل الشهوة، مث يهوي بصاحبه يف الدنيا إىل كل داهية، ويف اآلخرة إىل اهلاوية
وي بصاحبها يف النار(( :الشعيبقال  ا    )1(  .))إمنا مسيت األهواء أل

اهللا والكفر  وقد ذم اهللا اليهود التباعهم ألهوائهم، حيث قادهم ذلك إىل تبديل شرع
وسبب ذلك اتباعهم ألهوائهم، قال ؛ ي، وما جاء به من الوحصلى اهللا عليه وسلم بالرسول 

{: تعاىل   א       
  Z87 {] وقال تعاىل .]2/87سورة البقرة :}א    

            א
 {] 5/70سورة املائدة[  
، لقد آتينا موسى يا معشر يهود بين إسرائيل: يقول اهللا جل ثناؤه هلم" :قال الطربي 

البينات واحلجج  إليكم، وآتينا عيسى ابن مرمي التوراة، وتابعنا من بعده بالرسل عليه السالم 
واه . ذ بعثناه إليكم، وقويناه بروح القدسإ وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغري الذي 

منهم، وقتلتم  استكبار إمامكم إبليس؛ فكذبتم بعضاً  وبغياً  نفوسكم استكربمت عليهم جترباً 
  )2( .برسلي ، فهذا فعلكم أبداً بعضاً 
فهو , إذ أن من اتبع هواه, يف كتابه الكرمي  - عاىلتبارك وت- مما ذمه اهللا : واتباع اهلوى 

يه { :بل وصف اهللا بعض متبعي اهوائهم عبادا هلا كما قال تعاىل,خمالف ألمر اهللا و
אאא

אZ23 {] وقوله ]45/23سورة اجلاثية:}
אא {] 25/43سورة الفرقان[  

                                        
   147:ص 1:اعتقاد أهل السنة ج رواه الاللكائي يف) 1(
   406:ص 1: الطربي جتفسري) 2(
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يه، وآثر هوى نفسه على طاعة ويرتتب على من من اتبع  هواه، وترك اتباع أمر اهللا و
אא{: فأمره إىل هالك كما قال تعاىل لنبيهربه، 

 {] 18/28سورة الكهف[  
منهم و أن السبب  صلى اهللا عليه وسلم ووصف اهللا اليهود باتباع اهلوى مث حذر رسوله 

אא{: هلواهم يف عدم استجابتهم لـه هو اتباعهم
א א  א  א   א א    {] سورة

م وما يستحسنونه وحيببه هلم الشيطان، وإنه ال حجة هلم  ]28/50القصص  أي آراء قلو
}א   א א   { ] أي ال أحد  ]28/50سورة القصص

  )1( .]5/51سورة املائدة [ }אאא{أضل منه 
ة اليهود يف اتباع اهلوى فقال وحذر اهللا النصارى  {:من مشا א   

אאאאאאאא
אאZ77 {] 5/77سورة املائدة[  

א{: يف املسيح قل يا حممد هلؤالء الغالية من النصارى" :قال الطربي   { يعين
ال تفرطوا يف القول فيما تدينون به من أمر : يقول} א{اإلجنيل، : بالكتاب

هو عبد : هو اهللا، أو هو ابنه؛ ولكن قولوا: املسيح، فتجاوزوا فيه احلق إىل الباطل، فتقولوا فيه
وال : ويقول} אאא{. وروح منه اهللا كلمته ألقاها إىل مرمي

يف املسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل اهلدى يف القول فيه،  تتبعوا أيضاً 
  )2( ."هو لغري رشدة: فتقولون فيه كما قالوا

ا بالفرية، وهي صديقة  : يقول تعاىل ذكره} אא{. وتبهتوا أمه كما يبهتو
م عن طريق احلق ومحلوهم على الكفر باهللا  اً وأضل هؤالء اليهود كثري  من الناس، فحادوا 

                                        
   295:ص 13:تفسري القرطيب ج) 1(
 وقال فيهما بالكسر زِْنية ولَلدُ  ِضّده يف يقال كما صحيح لِِنكاح كان إذا رِْشدة وَلد هذا يقال :قال ابن األثري ) 2(

 اللُّغتني أفصحُ  والفتحُ  وِرْشدة زِْنية قيل وقيل َرْشدة وابن َزْنية ابن فالن املعروف العرب كالمُ  َبغي َفْصل يف األزهري
  ) 2/225النهاية :(
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א{. والتكذيب باملسيح א  א {وضل هؤالء اليهود عن قصد : يقول
الطريق، وركبوا غري حمجة احلق وإمنا يعين تعاىل ذكره بذلك كفرهم باهللا وتكذيبهم رسله عيسى 

م عن اإلميان وبعدهم منهم صلى اهللا عليه وسل وحممداً  وذلك كان ضالهلم الذي . ، وذها
  )1(. وصفهم اهللا به

وقد ضرب اهللا مثًال ملا يف اليهود من ضالل يف اتباعهم أهوائهم حىت ملن نسب إىل 
عن رجل من بين اسرائيل ممن اتبع هواه يف قوله - جل وعال- كما أخربنا ,الصالح منهم

Zאאאא{: تعاىل
175אאאא

  א א א        
7/176سورة األعراف [} א[  

وبعض اآلثار تنص على  اختلفت الروايات يف تعيني اسم الرجل الذي آتاه اهللا اآلياتو 
ميكن  صريح وليس عندنا دليل من الكتاب أو السنة. أنه من بين إسرائيل وورد غري ذلك

  .ذا التعيني متلقى من اإلسرائيلياتوغالب الظن أن ه. االعتماد عليه، ليكون حجة
: والصواب من القول يف ذلك أن يقال ": سبب النزولعلى ما جاء يف  معقباً  قال الطربي 

، أن يتلو على قومه خرب رجل كان آتاه صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل ذكره أمر نبيه 
 - ) بلعم ( الذي كان اهللا آتاه ذلك  وجائز أن يكون) ...اآليات ( حججه وأدلته، وهي 

وال خرب بأي الرجلني املعين، يوجب احلجة، وال يف العقل داللة ) ... أمية ( وجائز أن يكون 
فالصواب أن يقال فيه ما قال اهللا، ونقر بظاهر التنزيل على . على أي ذلك املعين به من أي

  )2( ."ما جاء به الوحي من اهللا
وأغرب، بل ": رمحه اهللا قال . قد أويت النبوة فانسلخ منها من قال إن بلعم وخطأ ابن كثري 

كان قد أويت النبوة فانسلخ منها، حكاه ابن جرير عن بعضهم وال : أبعد، بل أخطأ من قال
  )3( ."يصح

                                        
   316:ص 6:تفسري الطربي ج) 1(
  .بتصرف )  260 -  13/259(  تفسري الطربي) 2(
  ) 3/509( تفسري ابن كثري) 3(
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, حصل منهموفيما ورد من وصف القوم الذين كذبوا واتبعوا أهوائهم من بين إسرائيل، وما 
من يف كل  وللمسلمني, صلى اهللا عليه وسلم هو للعربة والعظة لليهود املعاصرين لرسول اهللا 

  .زمان ومكان
هذا املثل الذي ضربته هلذا الذي آتيناه آياتنا : يقول تعاىل ذكره" :رمحه اهللا  قال الطربي

ذبوا حبججنا وأعالمنا وأدلتنا، فسلكوا يف ذلك سبيل هذا فانسلخ منها، مثل، القوم الذين ك
  .املنسلخ من آياتنا الذي آتيناها إياه يف تركه العمل مبا آتيناه من ذلك

 صلى اهللافإنه يقول لنبيه حممد  ]7/176سورة األعراف [} א{: هـوأما قول
فاقصص يا حممد هذا القصص، الذي قصصته عليك من نبإ الذي آتيناه آياتنا، : عليه وسلم 

وأخبار األمم اليت أخربتك أخبارهم يف هذه السورة وقصصت عليك نبأهم ونبأ أشباههم، 
م، حني كذبوا رسلنا من نقمتنا على قومك من قريش ومن  م من عقوبتنا ونزل  وما حل 

م مثل قبلك من يهود بين  إسرائيل، ليتفكروا يف ذلك فيعتربوا وينيبوا إىل طاعتنا، لئال حيل 
الذي حل مبن قبلهم من النقم واملثالت، ويتدبره اليهود من بين إسرائيل فيعلموا حقيقة أمرك 
وصحة نبوتك، إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتنا من خفي علومهم ومكنون أخبارهم ال يعلمه إال 

الكتب ودرسها منهم، ويف علمك بذلك وأنت أمي ال تكتب وال تقرأ وال  أحبارهم ومن قرأ
احلجة البينة لك عليهم بأنك هللا رسول، وأنك مل تعلم ما  تدرس الكتب ومل جتالس أهل العلم

ا إال بوحي من السماء   )1(  .علمت من ذلك، وحالك احلال اليت أنت 
ومن أمته , منه صلى اهللا عليه وسلم اليهود زمن الرسول  واتباع اهلوى هو ما كان يريده

אא{: ولذلك تتابع حتذير اهللا من كيدهم فقال تعاىل
אאאאאא

אZ120 {] 2/120 ةسورة البقر[  
א{: يعين جل ثناؤه بقوله" : اهللا رمحه قال الطربي   { يا حممد هوى هؤالء
ود وتنصر، فصرت من ذلك إىل إرضائهم، اليهود والنصارى ، فيما يرضيهم عنك من 

م، ومن بعد الذي  ووافقت فيه حمبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضاللتهم وكفرهم بر

                                        
  9/130تفسري الطربي ) 1(
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ليس : يعين بذلك. }א{ئهم يف هذه السورة، اقتصصت عليك من نب
لك يا حممد من ويل يلي أمرك، وقيم يقوم به، وال نصري ينصرك من اهللا، فيدفع عنك ما ينزل 

  )1(. بك من عقوبته، ومينعك من ذلك أن أحل بك ذلك ربك
صلى اهللا عليه هو لرسول اهللا ,معهم  واخلطاب يف التحذير من متابعة اليهود والنصارى

  .وألمته من بعده كما ذكره املفسرون وسلم 
صلى اهللا عليه  أنه للرسول: أحدمها: ويف هذا اخلطاب وجهان" :رمحه اهللا  قال القرطيب

واملراد به أمته، وعلى  ه وسلم صلى اهللا علي أنه للرسول: والثاين. ، لتوجه اخلطاب إليهوسلم 
م كانوا يسألون املساملة . األول يكون فيه تأديب ألمته، إذ منزلتهم دون منزلته وسبب اآلية أ

م لن يرضوا عنه حىت  صلى اهللا عليه وسلم واهلدية، ويعدون النيب  باإلسالم، فأعلمه اهللا أ
  )2(  ".يتبع ملتهم، وأمره جبهادهم

 ،فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى" :رمحه اهللا  وقال السعدي
م فيما خيتص به دينهم فإن  صلى اهللا عليه وسلم واخلطاب وإن كان لرسول اهللا  ،والتشبه 

 كما أن العربة بعموم  ،ألن االعتبار بعموم املعىن ال خبصوص املخاطب ؛أمته داخلة يف ذلك
  )3(." اللفظ ال خبصوص السبب

صلى أمر ربه وحذر أمته مما حذره ربه فقال  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا امتثل وقد 
عجاب املرء بنفسه من إو  ،وهوى متبع ،شح مطاع :ثالث مهلكات(( : اهللا عليه وسلم 

  )4( .))اخليالء
إن أخوف ((: قال_  فعن عليحذر أصحابه كذلك  صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده 

وأما طول  ،أما اتباع اهلوى فأنه يصد عن احلق ؛ما أخاف عليكم اتباع اهلوى وطول األمل
  )5( .))األمل فينسي اآلخرة

                                        
  1/518تفسري الطربي) 1(
   94/ 2تفسري القرطيب) 2(
  1/65تفسريالسعدي ) 3(
  3045وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 328/ 5األوسط املعجم  الطرباينرواه ) 4(
   369:ص 7:شعب اإلميان جرواه البيهقي ) 5(
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فهذا مثال بعد زمن النبوة بقليل , وألن اليهود هم اليهود يف كل زمان ال تنفعهم املوعظة
_  عبد اهللا بن سالم: كيف وقد كان من علمائهم أعين,والكاشف له من أعلم الناس باليهود

اوند(( :_قال حني مر عليه الكوفة, وقصته مع كبري اليهود فجاءين رأس  شهدت فتح 
ه هل ـفمرت به جارية صبيحة مع رجل فقال ل ،فجعل يشرتي من كان يهودياً  )1( اجلالوت

اها مبا يف  لقد أمثت مبسألتك إي :فظننت أنه حني رأى صباحتها فقلت :قال ا؟هذ كِ اأت
 ،سل عين فأخربك .ك منكأنا أعلم بكتاب :قلت ؟وما يدريك ما يف كتايب :قال ،كتابك

ويهديه لإلسالم فأتيته  فرجوت أن ينفعه اهللا يب ،فلما أتى منزله دعا بدابة وسألين أن آتيه
إين ألعرف ما  :فقال ،يف كتابه صلى اهللا عليه وسلم فذاكرته كتابه وأخربته بصفة النيب 

  )2(.)) ما مينعك من اإلسالم فإذا الرجل مستكرب راغب يف منزلته فلم يسلمف :قلت .تقول
  

                                        
اإلصابة يف و  593:ص 10:فتح الباري ج-القطنون-رأس اجلالوت اسم يطلق عل كبري اليهود وكان يدعى سابقا  )1(

  . 766:ص 4:متييز الصحابة ج
  .99:ص 1:جلالصبهاين ل النبوة دالئو  558:ص 6:مصنف ابن أيب شيبة ج )2(
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  اآلثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم: املبحث الثالث

  :اآلثار
  قصر اجلنة عليهم:املطلب األول 

אאאאאא{: قوله تعاىل
אZ94 {] 2/94سورة البقرة[  

{: قوله حدثنا سعيد عن قتادة: حدثنا يزيد بن زريع قال: دثين بشر بن معاذ قالح - 190-1300
א    א  א אא   { م {وذلك أ  א

אא {] وقالوا ]2/111سورة البقرة :}א {
سورة البقرة [} אא{: فقيل هلم] 18: املائدة( ]5/18سورة املائدة [
2/94[. )1(  
قالت : قال ليةحدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أيب العا: حدثنا آدم قال: حدثين املثىن قال - 191-1301

{: وقالوا ]2/111سورة البقرة [} אא{: اليهود
א {] فقال اهللا ]5/18سورة املائدة :}אאאא

אאא {]2( .فلم يفعلوا ]2/94بقرة سورة ال(  
{: قوله عحدثين أبو جعفر عن الربي: حدثنا إسحاق قال: حدثين املثىن قال - 192-1302 

 א  א אא   { م {اآلية وذلك بأ  א  
א {وقالوا :}א{.)3(  

ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن : نا عثمان بن سعيد قالث: حدثنا أبو كريب قال - 193-1303
قل يا حممد هلم : قال} אאא{: رضي اهللا عنهما  الضحاك عن ابن عباس

 .خاصة لكم: قولي} א{ - يعين اخلري  -إن كانت لكم الدار اآلخرة  -يعين اليهود  -

                                        
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 177/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  425/  1( تفسري الطربي  )1(
وحسن  ) 220/  1( تفسري الدر املنثور  - )  177/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  425/  1( تفسري الطربي  )2(

  .)6/366(إسناده احلافظ يف الفتح 
  ) 128/  1( تفسري ابن كثري  -)  177/  1( تفسري ابن أيب حامت  )3(
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)1(  
ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن : ثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو كريب قال - 194-1304

 صلى اهللا عليه وسلم من دون حممد : يقول }א{: رضي اهللا عنهما  الضحاك عن ابن عباس
م وزعمتم أن احلق يف أيديكم وأن الدا موأصحابه الذين استهزأمت    )2( .ر اآلخرة لكم دو

سورة [} אאא{: ه تعاىلـقول
  ]2/111البقرة 

أماين } {: ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا بشر بن معاذ قال - 195-1492
ا على اهللا كاذبة   )3( .يتمنو

} {: ثنا ابن أيب جعفر عن أبيه عن الربيع: ثنا إسحاق قال: حدثين املثىن قال - 196-1493
  )4( .أماين متنوا على اهللا بغري احلق: قال
א{: ثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال -197-1496 

 {] 5( .حجتكم: قال ]2/111سورة البقرة(  

                                        
  ) 129/  1( تفسري ابن كثري  -)  220/  1( تفسري الدر املنثور  -)  426/  1( تفسري الطربي  )1(
  ) 426/  1( تفسري الطربي  )2(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 492/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 207/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  492/  1( ي تفسري الطرب  )4(
تفسري  -)  263/  1( تفسري الدر املنثور  -)  157/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  493/  1( تفسري الطربي  )5(

  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) 155/  1( ابن كثري 
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  قصر الهدى عليهم:املطلب الثاني 

  ]2/135سورة البقرة [} אאאא{: قوله تعاىل
ثنا سلمة مجيعا عن ابن : نس بن بكري وحدثنا ابن محيد قالثنا يو : حدثنا أبو كريب قال - 198-1726

حدثين سعيد بن جبري أو عكرمة عن ابن : حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال: إسحاق قال
ى إال ما اهلد: صلى اهللا عليه وسلم قال عبد اهللا بن صوريا األعور لرسول اهللا : قال رضي اهللا عنهما  عباس

تد א{: فيهم عز وجل فأنـزل اهللا . وقالت النصارى مثل ذلك! ما حنن عليه فاتبعنا يا حممد 
אאאאא{ . 

)1(  
  محبة اهللا لهم زعمهم :املطلب الثالث

  ]5/18سورة املائدة [} אאא{: قوله تعاىل
ثين حممد بن أيب حممد : عن حممد بن إسحاق قال ثنا يونس بن بكري: حدثنا أبو كريب قال - 199-9060

أتى رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهما ثين سعيد بن جبري أو عكرمة عن ابن عباس : موىل زيد بن ثابت قال
صلى نعمان بن أضاء وحبري بن عمرو وشأس بن عدي فكلموه فكلمهم رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

كقول ! ما ختوفنا يا حممد حنن واهللا أبناء اهللا وأحباؤه:  وحذرهم نقمته فقالواودعاهم إىل اهللا اهللا عليه وسلم 
إىل آخر ...  }אאא{: النصارى فأنـزل اهللا جل وعز فيهم

  )2(. اآلية
{: ثنا أسباط عن السدي: ضل قالثنا أمحد بن مف: حدثين حممد بن احلسني قال -  200-9061

אאم قالوا }א إن اهللا أوحى إىل إسرائيل أن ولدا : أما أبناء اهللا فإ
أن أخرجوا  : دي منادمن ولدك أدخلهم النار فيكونون فيها أربعني يوما حىت تطهرهم وتأكل خطاياهم مث ينا

א{: فذلك قوله. كل خمتون من ولد إسرائيل فأخرجهم   א  {] سورة آل
  )3( .ابن اهللا: ال للمسيحوأما النصارى فإن فريقا منهم ق ]3/24عمران 

                                        
تفسري  -)  337/  1( تفسري الدر املنثور  -)  241/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  564/  1( تفسري الطربي  )1(

  .إسناده ضعيف ) 187/  1( ابن كثري 
  ) 36/  2( تفسري ابن كثري  -)  120/  6( تفسري القرطيب  -)  164/  6( تفسري الطربي  )2(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 36/  2( تفسري ابن كثري  -)  164/  6( تفسري الطربي  )3(
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  زعمهم النجاة من النار:املطلب الرابع 

  ]2/80سورة البقرة [} אא{: قوله تعاىل
ثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك : حدثنا به أبو كريب قال - 201-1155

قال ذلك أعداء اهللا اليهود } אא{: رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس
لة القسم األيام اليت أصبنا فيها العجل أربعني يوما فإذا انقضت عنا تلك لن يدخلنا اهللا النار إال حت: قالوا

  )1( .األيام انقطع عنا العذاب والقسم
{: يف قوله أخربنا معمر عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال - 202-1156

א {2( .أياما معدودة مبا أصبنا يف العجل: قالوا(  
אא{: ثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو قال: حدثنا موسى قال - 203-1157

  {أكلت النار إن اهللا يدخلنا النار فنمكث فيها أربعني ليلة حىت إذا : قالت اليهود: قال
فال : قالوا. أخرجوا كل خمتون من ولد بين إسرائيل فلذلك أمرنا أن خنتنت: خطايانا واستنقتنا نادى مناد

  )3( .إال أخرجوه يدعون منا يف النار أحداً 
أن : يهودقالت ال: قال ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أيب العالية: ثنا آدم قال: حدثين املثىن قال -204-1158

م اهللا. ربنا عتب علينا يف أمرنا فأقسم ليعذبنا أربعني ليلة مث خيرجنا : ثنا آدم قال: حدثين املثىن قال. فأكذ
لن ندخل النار إال حتلة القسم عدد األيام اليت عبدنا فيها : قالت اليهود: ثنا أبو جعفر عن قتادة قال

  )4( .العجل
حدثين أيب عن أبيه عن : حدثين عمي قال:  أيب قالحدثين: حدثين حممد بن سعد قال - 205-1159
رضي اهللا  قال ابن عباس. اآلية} א{: قوله رضي اهللا عنهما  عباس ابن

بعني سنة إىل أن ينتهوا إىل إن ما بني طريف جهنم مسرية أر " ذكر أن اليهود وجدوا يف التوراة مكتوباً : عنهما 
إن اجلحيم سقر وفيه شجرة : يقول رضي اهللا عنهما وكان ابن عباس . "شجرة الزقوم نابتة يف أصل اجلحيم

م أياما معدودةالزقوم فزعم أعداء اهللا أنه إذا خال العد وإمنا يعين بذلك املسري الذي . د الذي وجدوا يف كتا
لك؛ فذلك قوله: ينتهي إىل أصل اجلحيم فقالوا : إذا خال العدد انتهى األجل فال عذاب وتذهب جهنم و

                                        
  ) 381/  1( تفسري الطربي  )1(
صححه يف  ) 119/  1( تفسري ابن كثري  -)  156/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  51/  1( تفسري عبد الرزاق  )2(

  )1/164(التفسري الصحيح 
  ) 381/  1( تفسري الطربي  )3(
  .)6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح  ) 381/  1( تفسري الطربي  )4(
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}א {وا من باب جهنم ملا اقتحم: فقال ابن عباس. يعنون بذلك األجل
زعمتم أنكم : ساروا يف العذاب حىت انتهوا إىل شجرة الزقوم آخر يوم من األيام املعدودة قال هلم خزان سقر

م يف الصعود يف جهنم يرهقون! لن متسكم النار إال أياما معدودة فقد خال العدد وأنتم يف األبد  .فأخذ 
)1(  

حدثين أيب عن أبيه عن : حدثين عمي قال: لحدثين أيب قا: حدثين حممد بن سعد قال -206-1160
  )2( .إال أربعني ليلة} אא{: رضي اهللا عنهما  عباس ابن
אא{. ثنا سعيد عن قتاده: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال - 207-5336

א  {لن متسنا النار إال حتلة القسم اليت نصبنا فيها العجل مث ينقطع القسم والعذاب : قالوا
  )3( .هحنن أبناء اهللا وأحباؤ : أي قالوا} א{: قال اهللا عز وجل. عنا

{: ه تعاىلـقول א     א  Z12{ 
   ]3/12سورة آل عمران [

ثين حممد بن أيب حممد : ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال: أبا كريب حدثنا قال 208-5241
صلى اهللا ملا أصاب رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهما  موىل زيد عن سعيد بن جبري أو عكرمة عن ابن عباس

يا معشر يهود أسلموا قبل أن : "سوق بين قينقاع فقال قريشاً يوم بدر فقدم املدينة مجع يهود يف عليه وسلم 
يا حممد ال تغرنك نفسك إنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا ال : فقالوا" يصيبكم مثل ما أصاب قريشا

يف ذلك من  عز وجل زل اهللا ـفأن! يعرفون القتال إنك واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس وأنك مل تأت مثلنا
{ :قوهلم א      א   Z12 {إىل قوله :

}אZ13 {)4(  
قال اهللا عز : ثنا أسباط عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثنا حممد بن احلسني قال - 209-5732

{: صلى اهللا عليه وسلم وجل حملمد        א  א  

                                        
إسناده  ) 119/  1( تفسري ابن كثري  -)  10/  2( تفسري القرطيب  -)  156/  1( سري ابن أيب حامت تف )1(

  ضعيف
تفسري  -)  207/  1( تفسري الدر املنثور  -)  156/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  381/  1( تفسري الطربي  )2(

  إسناده ضعيف ) 119/  1( ابن كثري 
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 219/  3( تفسري الطربي  )3(
تفسري  -)  158/  2( تفسري الدر املنثور  -)  604/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  192/  3( تفسري الطربي  )4(

  ) 183/  9( سنن البيهقي الكربى  -)  351/  1( ابن كثري 
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אאאאZ73 {يقول :
زل ـفعل اهللا بنا كذا وكذا من الكرامة حىت أن: مد أو حياجوكم عند ربكم تقول اليهودمثل ما أوتيتم يا أمة حم

אאאא{: علينا املن والسلوى فإن الذي أعطيتكم أفضل فقولوا
Z73{ ...1(. اآلية(  
{: ه تعاىلـقول  א   א   א   א 

אאאZ188{ ] 3/188سورة آل عمران[  
صلى اهللا كتموا اسم حممد : ثنا أسباط عن السدي قال: ثنا أمحد قال: حدثنا حممد قال - 210-6648

حنن أهل الصيام وأهل الصالة : ذلك حني اجتمعوا عليه وكانوا يزكون أنفسهم فيقولونوفرحوا ب عليه وسلم 
א{زل اهللا فيهمـفأن. صلى اهللا عليه وسلم وأهل الزكاة وحنن على دين إبراهيم 

אא{: صلى اهللا عليه وسلم من كتمان حممد } א
אאאZ188 {أحبوا أن حتمدهم العرب مبا يزكون به أنفسهم وليسوا كذلك .

)2(  
אאאאאא{: قوله تعاىل

2/95سورة البقرة [ }א[  
ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن : ثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو كريب قال - 211-1304

Zאאא{: رضي اهللا عنهما  الضحاك عن ابن عباس
94 {م وزعمتم أن احلق يف أيديكم وأصحابه الذين  صلى اهللا عليه وسلم من دون حممد : يقول استهزأمت 

م   )3(. وأن الدار اآلخرة لكم دو
  :زعمهم براءتهم واوالدهم من الذنوب: املطلب اخلامس

אא{: قولـه تعاىل
Z49 {] 4/49رة النساء سو[  

א{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر بن معاذ قال - 212-7697

                                        
حسنه يف  ) 242/  2( تفسري الدر املنثور  -)  682/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  314/  3( تفسري الطربي  )1(

  )2/281(التفسري الصحيح 
  ) 416/  2( تفسري الدر املنثور  -)  846/  3( تفسري ابن أيب حامت  )2(
  ) 426/  1( تفسري الطربي  )3(
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א { وهم أعداء اهللا اليهود زكوا أنفسهم
  )1(.ال ذنوب لنا: حنن أبناء اهللا وأحباؤه وقالوا: بأمر مل يبلغوه فقالوا

{: يف قوله أخربنا معمر عن احلسن: قال أخربنا عبد الرزاق: حدثنا احلسن بن حيىي قال - 213-7698
אאZ49 {هم : قال

א{: اليهود والنصارى قالوا
אאאאZ18 {

{: وقالوا] 18: املائدة[  א  א     א 
Z111 {] 2( ]2/111سورة البقرة(  

: قال ثنا أبو متيلة عن عبيد بن سليمان عن الضحاك: ثنا احلسني قال: وحدثنا القاسم قال - 214-7699
ليست لنا ذنوب إال كذنوب أوالدنا يوم يولدون فإن كانت هلم ذنوب فإن لنا ذنوبا فإمنا حنن : قالت يهود

Z50אאא{: ثلهم قال اهللا تعاىل ذكرهم
  )3( ]4/150سورة النساء [} 
א{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال - 215-7700  

א Z49 {قال أهل الكتاب: قال .
}  א  א  א

  Z111 {] وقالوا ]2/111سورة البقرة :}    א  
אאא

א Z18 {] تبارك فقال . حنن على الذي حيب اهللا: وقالوا ]5/18سورة املائدة
Z49אא{: وتعاىل

م أبناء اهللا وأحباؤه وأهل طاعته}  م يدخلون اجلنة وأ   )4(. حني زعموا أ

                                        
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 126/  5( تفسري الطربي  )1(
تفسري  -)  972/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  164/  1(  عبد الرزاق تفسري -)  126/  5( تفسري الطربي  )2(

  )2/60(صححه يف التفسري الصحيح  ) 512/  1( تفسري ابن كثري  - )  560/  2( الدر املنثور 
  ) 562/  2( تفسري الدر املنثور  -)  126/  5( تفسري الطربي  )3(
  ) 127/  5( تفسري الطربي  )4(
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{: ثنا أسباط عن السدي: لثنا أمحد بن مفضل قا: حدثنا حممد بن احلسني قال - 216-7701
אא {زلت يف اليهود قالواـن :
. بالنهار كفر عنا بالليل إنا نعلم أبناءنا التوراة صغارا فال تكون هلم ذنوب وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا ما عملنا

)1(   
: يف قوله ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أيب جنيح عن جماهد: حدثين حممد بن عمرو قال - 217-7702
}אZ49 {يهود كانوا يقدمون : قال

م يف م ال ذنوب هلم صبيا م يزعمون أ   )2(.فتلك التزكية. الصالة فيؤمو
{: يف قوله ثنا أيب عن سفيان عن حصني عن أيب مالك: حدثنا ابن وكيع قال - 218-7703

   א    א   Z49 {زلت يف ـن: قال
م يقولون   )3(. ليست هلم ذنوب: اليهود كانوا يقدمون صبيا

א{: يف قوله ثنا أيب عن أيب مكني عن عكرمة: حدثنا ابن وكيع قال - 219-7704  
א Z49{ كان أهل الكتاب : قال

م يقولون ليس هلم ذنوب فأن א{: زل اهللاـيقدمون الغلمان الذين مل يبلغوا احلنث يصلون 
אZ49{. ..4(. اآلية(  

 ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال قال: حدثين حممدبن سعد قال -  220-7705
{: قوله رضي اهللا عنهما     א    א   
   Z49 {إن أبناءنا قد توفوا وهم لنا قربة عند اهللا وسيشفعون : وذلك أن اليهود قالوا

{: فقال اهللا حملمد. ويزكوننا   א    א  
Z49{ ... إىل}Z49 {)5(  

                                        
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 561/  2( تفسري الدر املنثور  -)  127/  5( ي تفسري الطرب  )1(
تفسري  -)  560/  2( تفسري الدر املنثور  -)  972/  3( تفسري ابن أيب حامت  -)  127/  5( تفسري الطربي  )2(

  ) 512/  1( ابن كثري 
  ) 560/  2( تفسري الدر املنثور  -)  127/  5( تفسري الطربي  )3(
  ) 560/  2( تفسري الدر املنثور  -)  127/  5( تفسري الطربي  )4(
  إسناده ضعيف ) 560/  2( تفسري الدر املنثور  -)  127/  5( تفسري الطربي  )5(



  
181 

אאאא{: قولـه تعاىل
אZ16{  

אא{ ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة: حدثنا ابن عبد األعلى قال -221-23675
אאאZ16 {

  )1(. كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم وحنن خري منكم: هم اليهود والنصارى قالوا: قال
אאאא{: قوله تعاىل
    א         א

אאאאאאZ169
  ]7/169سورة األعراف [} 

: يف قولـه ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن سعيد بن جبري: حدثنا أمحد بن املقدام قال - 222-11897
}  אא{ ون يعمل: قال

  )2(. الذنب مث يستغفرون اهللا فإن عرض ذلك الذنب أخذوه
: قوله ثنا أسباط عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثين حممد بن احلسني قال - 223-11902
}{ ..إىل قوله :}א{ ضيا كانت بنو إسرائيل ال يستقضون قا: قال

وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن ال يفعلوا وال يرتشوا فجعل . إال ارتشى يف احلكم
فيطعن عليه ! سيغفر يل : ما شأنك ترتشي يف احلكم؟ فيقول: الرجل منهم إذا استقضي ارتشى فيقال له
رجل ممن كان يطعن عليه فريتشي  زع وجعل مكانهـفإذا مات أو ن. البقية اآلخرون من بين إسرائيل فيما صنع

  . )3(وأما عرض األدىن فعرض الدنيا من املال. وإن يأت اآلخرين عرض الدنيا يأخذوه: يقول
  

                                        
تفسري  -)  342/  7( تفسري الدر املنثور  -)  191/  3( تفسري عبد الرزاق  -)  19/  25( تفسري الطربي  )1(

  ) 14/  16( القرطيب 
  ) 261/  2( تفسري ابن كثري  -)  105/  9( تفسري الطربي  )2(
حسنه يف التفسري  ) 261/  2( تفسري ابن كثري  -)  594/  3( تفسري الدر املنثور )  106/  9( تفسري الطربي  )3(

  )2/281(الصحيح 
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  :الدراســــة 

مل يكتفي اليهود مببارزة اهللا باملعصية والكفر بل ذهب صلفهم وغرورهم إىل تزكيتهم 
  :دة أمور منهالنا بع ألنفسهم، وذلك كما فسره السلف

  .حنن أبناء اهللا وأحباؤه: قالوا - 1
  .لن يدخل اجلنة اال من كان هودا أونصارى: وقالوا - 2
  .لن متسنا النار اال أياماً معدودة: وقالوا - 3
إن اهلدى مقصور عليهم وحدهم، وليس لغريهم اال اتباعهم، حىت ولوكان : وقالوا - 4

  .صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
  .إن ابناءنا ال ذنوب هلم فنقدمهم يف الصالة وسيشفعوا لنا: وا وقال - 5

م ال ذنوب هلم، وهم أبناء اهللا وأحباؤه،  وأظهر هذه املعاين ىف معىن تزكيتهم أنفسهم أ
فكان ذلك كافيًا يف الرد عليهم , وقد رد اهللا عليهم قوهلم ذلك بعد سياق كل تزكية قالوها

  : عز وجل وتقريعهم من اهللا 
  ]4/49سورة النساء [} א{: ال ملن زكى نفسه منهمفق

{:حنن أبناء اهللا : وقال ملن قال
אאאאZ18 {
  ]5/18سورة املائدة [

אא{:وقال ملن ادعى أنه لن يدخل اجلنة معهم أحد
   א   א   Z111 {] سورة

  ]2/111البقرة 
{:وقال ملن قال إنه لن يدخل النار اال أياما يسريه א א  א 

אאZ80 {] 2/80سورة البقرة[  
يف الرد على من قال أن  رضي اهللا عنهما  بسنده اىل ابن عباس وساق ابن أيب حامت

م يصلون ((: رضي اهللا عنهما بن عباس اال أبناءه سيشفعون له ق كان اليهود يقدمون صبيا
م ال خطايا هلم وال ذنوب وكذبوا قال اهللا م ويزعمون أ إين ال أطهر ذا : م ويقربون قربا
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{زل اهللا ـذنب بآخر ال ذنب له وأن  א   {] سورة النساء
4/49[.(( )1(  

م فوق البشر، حىت  وقد أثرت هذه العقيدة عن اليهود أعين تزكيتهم أنفسهم، وأ
م، فنتج عن  ترسخت يف أجياهلم خاصة إذا مجع معها تفضيل اهللا ألسالفهم على عاملي زما

يت شجعتهم عرب العصور، خاصة املتأخر منها على وهي ال )2( )شعب اهللا املختار(هذا مقولة 
العدوان، واستغالل الغري، واالستهانة يف املعاصي، اتكاًال على هذا التفضيل، وملز كل من 

مة    .املعاصرة عنا ببعيد) معادة السامية(يتعرض هلم من قريب أو بعيد وما 
م املعاصرة هي معتمدهم يف ذلك ف  ألنك ) "14/2(ية قد جاء يف سفر التثنوتورا

وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبًا خاصًا فوق مجيع الشعوب . شعب مقدَّس للرب إهلك
أنا ): "26، 20/24(الالويني والفكرة نفسها تتواتر يف سفر . "الذين على وجه األرض

وقد . وتكونون يل قديسني ألين قدوس أنا الرب... الرب إهلكم الذي ميَّزكم من الشعوب
  ."ميَّزتكـم من الشعـوب لتكونوا يل

فهي تتسم (وفكرة االستعالء والعنصرية اليهودية من أسوء أنواع العنصرية يف العامل 
ا مجيع العنصريات عند األمم كتزييف التاريخ ومصادرة الفكر   - الالسامية- بسمات ختالف 

  )3(.)واستغالل الدين
                                        

   512:ص 1:تفسري ابن كثري جو  972/ 3تفسري ابن أيب حامت ) 1(
مناقشة بعض جوانب تزكيتهم ألنفسهم وينطلق اليهود املعاصرون يف  - تفضيلهم على العاملني - فصل تقدم يف ) 2(

م    فماذا يعين هذا املصطلح؟) الشعب املختار (تعاملهم مع األمم من منطلق أ
ترمجة » الشعب املختار«مصطلح " :جييب الدكتور عبدالوهاب املسريي املسريي يف موسوعة اليهود واليهودية بقوله

اخرتتنا «، واليت تعين »أتَّا حبرتانو«: ، ويوجد معىن االختيار يف عبارة أخرى مثل»هاعم هنفحار«للعبارة العربية 
وإميان بعض اليهود . »الشعب الكنز«أي » شعب اإلرث«أي » عم نيحاله«، أو »عم سيجواله«، و »أنت

م شعب خمتار مقولة أساسية يف النسق الديين اليهودي، و  تعبري آخر عن الطبقة احللولية اليت تشكلت داخل بأ
والثالوث احللويل ُمكوَّن من اإلله واألرض والشعب، فيحل اإلله يف . الرتكيب اجليولوجي اليهودي وتراكمت فيه

وهذه بعض (األرض، لتصبح أرضًا مقدَّسة ومركزًا للكون، وحيل يف الشعب ليصبح شعبًا خمتاراً، ومقدَّسًا وأزليًا 
» عم عوالم«و» الشعب املقدَّس«، أي »عم قادوش«وهلذا السبب، ُيشار إىل الشعب اليهودي بأنه ). اإلله مسات
  "الشعب األبدي«، أي »عم نيتسح«، و»الشعب األزيل«أي 

 وللتوسع يف العنصرية اليهودية ينظر يف الدراسة املتميزة للدكتور أمحد الزغييب وفقه اهللا 4/450العنصرية اليهودية  )3(
يف أربعة جملدات شافية يف مجيع جوانب - بعنوان العنصرية اليهودية وآثارها يف اجملتمع اإلسالمي واملوقف منها 
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  اآلثار الواردة في نقضهم العهود واملواثيق: املبحث الرابع

  :اآلثار

אאא{: له تعاىلقو 
אאאZ77 {] سورة

   ]3/77آل عمران 
زلت ـن: ، قالثين حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -224-5753
אאא{: ه اآليةهذ

אאאZ77 { أيب رافع وكنانة يف
   )1(. بن أيب احلقيق وكعب بن األشرف وحيي بن أخطب

{: قوله تعاىل   א א א  א 
    אא  א    Z187{ ] سورة آل عمران

3/187[   
ثين حممد بن : ثنا حممد بن إسحاق، قال: ثنا يونس بن بكري، قال: حدثنا أبو كريب، قال -225-6630

א{: رضي اهللا عنهما  أيب حممد موىل زيد بن ثابت، عن عكرمة أنه حدثه، عن ابن عباس
  א א א    {إىل قوله :}א   א

Z10 {2(. فنحاص وأشيع وأشباههما من األحبار: يعين(  
ثين أيب، عن أبيه، عن ابن : ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال -  226-6631

אאאא{: قوله رضي اهللا عنهما عباس 
א {كان أمرهم أن يتبعوا النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته، وقال :}א

Z158 {] قال صلى اهللا عليه وسلم فلما بعث اهللا حممدا  ]7/158سورة األعراف :}א
Z40 {] عاهدهم على ذلك، فقال حني  ]2/40سورة البقرة

                                                                                                                  
  .وعنه نقلت نصوص التوراةاملوضوع ودراسة الدكتور زياد عليان بعنوان اخلطاب اليهودي بني املاضي واحلاضر 

  ) 321/  3( تفسري الطربي  )1(
  )1/489(وحسنه يف التفسري الصحيح )  401/  2( تفسري الدر املنثور  -)  202/  4( تفسري الطربي  )2(



  
185 

  )1(. صدقوه، وتلقون الذي أحببتم عندي: بعث حممداً 
يف  أخربنا حيىي بن أيوب البجلي، عن الشعيب: ثنا ابن إدريس، قال: حدثنا أبو كريب، قال - 227-6639
م قد كانوا : قال} Z187אאא{: قولـه إ

  )2(. يقرؤونه إمنا نبذوا العمل به
א{: ثين حجاج، عن ابن جريج: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال-228-6640

אאZ187 {3(. نبذوا امليثاق: قال(  
: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال -229-6641
}    אא Z187 {صلى اهللا عليه سم حممد أخذوا طمعاً، وكتموا ا

  )4(. وسلم 
אאאא{: قولـه تعاىل

Z63 {] 2/63سورة البقرة[  
ملا رجع موسى : قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين به يونس بن عبد األعلى، قال - 230-930

إن هذه األلواح فيها كتاب اهللا، وأمره الذي أمركم : ربه باأللواح قال لقومه بين إسرائيلمن عند  عليه السالم 
اكم عنه، فقالوا يه الذي  ومن يأخذه بقولك أنت؟ ال واهللا حىت نرى اهللا جهرة حىت يطلع اهللا علينا : به، و

: ذا كتايب فخذوه؟ قاله: فما له ال يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول! هذا كتايب فخذوه: فيقول
م صاعقة فصعقتهم، فماتوا أمجعون م، فقال هلم : قال. فجاءت غضبة من اهللا فجاء مث أحياهم اهللا بعد مو

! خذوا كتاب اهللا: متنا مث حيينا، قال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: ال، قال: فقالوا! خذوا كتاب اهللا: موسى
خذوا : نعم، هذا الطور، قال: أتعرفون هذا؟ قالوا: ، فقيل هلمفبعث مالئكته فنتقت اجلبل فوقهم. ال: قالوا

א{: وقرأ قول اهللا. فأخذوه بامليثاق: قال! الكتاب وإال طرحناه عليكم
אא אא   אא

                                        
إسناده  ) 402/  2( تفسري الدر املنثور  -)  835/  3( تفسري ابن أيب حامت  -)  202/  4( تفسري الطربي  )1(

  ضعيف
حسنه و )  403/  2( نثور تفسري الدر امل - )  837/  3( تفسري ابن أيب حامت  -)  204/  4( تفسري الطربي  )2(

  )1/491(يف التفسريالصحيح 
  ) 403/  2( تفسري الدر املنثور  -)  204/  4( تفسري الطربي  )3(
حسنه يف التفسري  ) 84/  1( تفسري ابن كثري  -)  408/  1( تفسري الدر املنثور  -)  253/  1( تفسري الطربي  )4(

  )2/281(الصحيح 
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אאאאZ83 {حىت بلغ :}
אZ74 {]خذوه أول مرة ألخذوه بغري ميثاقولو كانوا أ: قال] 85-83: البقرة .

)1(  
{: قولـه تعاىل א    א     א

Z76 {] 2/76سورة البقرة[  
حدثين حممد بن أيب حممد، : حدثين ابن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال-231-1108

אאאאאא{: رضي اهللا عنهما  بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباسعن سعيد 
   א صلى اهللا عليه أي بصاحبكم رسول اهللا } א

ذا فإنكم قد كنتم : إليكم خاصة، وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا، ولكنه وسلم  ال حتدثوا العرب 
אאאאאא{: زل اهللاـفأن. تستفتحون به عليهم، فكان منهم

אאZ76 { أي
 صلى اهللا عليه وسلم تقرون بأنه نيب، وقد علمتم أنه قد أخذ له امليثاق عليكم باتباعه، وهو خيربهم أنه النيب 

א{: يقول اهللا. الذي كنا ننتظر وجنده يف كتابنا؟ اجحدوه وال تقروا هلم به
{ .)2(  

  ]2/83سورة البقرة [} א{: قوله تعاىل
حدثين حممد بن أيب : اق، قالحدثين ابن إسح: ثنا سلمة، قال: حدثين به ابن محيد، قال-232-1192

א{: رضي اهللا عنهما  حممد، عن سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس
אאאאאא
       א א א {أي ميثاقكم  }א
אאא אא   א

אאאא{ .)3(  

                                        
  ) 95/  1( تفسري ابن كثري  -)  292/  1( تفسري الطربي  )1(
إسناده )  116/  1( تفسري ابن كثري  -)  198/  1( تفسري الدر املنثور  -)  370/  1( تفسري الطربي  )2(

  .ضعيف
إسناده )  209/  1( تفسري الدر املنثور  -)  159/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  388/  1( تفسري الطربي  )3(
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م أن أخذ مواثيقه: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال-233-1193
  )1(. خيلصوا له وأن ال يعبدوا غريه

: يف قولـه أخربنا ابن أيب جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ثنا إسحاق، قال: حدثين املثىن، قال- 234-1194
}א {2(. أخذنا ميثاقهم أن خيلصوا هللا وال يعبدوا غريه: قال(  
{: حدثين حجاج، عن ابن جريج: ثنا احلسني، قال: نا القاسم، قالحدث -  235-1195

א א א   א א    א 
אאאאאZ

83 {3(. امليثاق الذي أخذ عليهم يف املائدة: قال(  
אאאאא{: قولـه تعاىل

Z83 {] 2/83سورة البقرة[.  
ثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عمارة، عن أيب روق، عن : حدثنا به أبو كريب، قال - 236-1196

א{: يف قوله رضي اهللا عنهما  الضحاك، عن ابن عباس א א   א
     א   Z83 { أمرهم أيضا بعد هذا اخللق أن يقولوا

أن يأمروا بال إله إال اهللا من مل يقلها ورغب عنها حىت يقولوها كما قالوها، فإن ذلك قربة من : للناس حسنا
  )4(. اهللا جل ثناؤه

א{: العالية ثنا آدم، قال ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب: حدثين املثىن، قال-237-1197
אאאאZ83 {قولوا : قال

  )5(. للناس معروفاً 

                                                                                                                  
  .ضعيف

وحسن )  209/  1( تفسري الدر املنثور  - )  129/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  389/  1( طربي تفسري ال )1(
  )1/186(حسنه يف التفسري الصحيح و . )6/366(إسناده احلافظ يف الفتح 

  )  389/  1( تفسري الطربي  )2(
  )  160/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  250/  1( تفسري الطربي  )3(
  )  392/  1( لطربي تفسري ا )4(
 )6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  161/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  392/  1( تفسري الطربي  )5(

  )1/188(وحسنه يف التفسري الصحيح 
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{: ، يقول يف قولهيمسعت سفيان الثور : حدثت عن يزيد بن هارون، قال -238-1199 א
        א א א א  Z83 {قال :

وهم عن املنكر    )1(. مروهم باملعروف، وا
وعطاء بن أيب  أخربنا عبد امللك، عن أيب جعفر: ثنا القاسم، قال: حدثنا أبو كريب، قال -239-1201
אאאאא{: يف قوله رباح

Z83 {2(. للناس كلهم: قال(  
سورة [} Z43אאאאאאאא{: قوله تعاىل

  .]2/43البقرة 
ثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عمارة، عن أيب روق، عن : ا أبو كريب، قالحدثن -240-1202

אאאאאאאא{: ، قال_ الضحاك، عن ابن مسعود
Z43 {3(. قبال عليها فيهاهذه، وإقامة الصالة متام الركوع والسجود والتالوة واخلشوع واإل(  

ثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عمارة، عن أيب روق، عن : حدثنا به أبو كريب، قال -241-1203
} Z43אאאאאא{: رضي اهللا عنهما  الضحاك، عن ابن عباس

صلى اهللا  أمواهلم من الزكاة، وهي سنة كانت هلم غري سنة حممد إيتاء الزكاة ما كان اهللا فرض عليهم يف: قال
بط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله، ومن مل تفعل النار به ذلك  عليه وسلم  ؛ كانت زكاة أمواهلم قربانا 

وكان الذي قرب من مكسب ال حيل من ظلم أو غشم، أو أخذ بغري ما أمر اهللا به وبينه . كان غري متقبل
  )4( .له
حدثين معاوية بن صاحل، عن علي بن أيب : ثنا عبد اهللا بن صاحل، قال: حدثين املثىن، قال -242-1204

אאאאאא{: رضي اهللا عنهما  طلحة، عن ابن عباس Z43 {
  )5( .طاعة اهللا واإلخالص: يعين بالزكاة

  .]2/83سورة البقرة [} Z83{: قوله تعاىل

                                        
  .إسناده ضعيف)  16/  2( تفسري القرطيب  -)  392/  1( تفسري الطربي  )1(
  )  161/  1( بن أيب حامت تفسري ا - )  392/  1( تفسري الطربي  )2(
  )  392/  1( تفسري الطربي  )3(
  )  393/  1( تفسري الطربي  )4(
  )1/188(حسنه يف التفسري الصحيح  )5(
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رة، عن أيب روق، عن ثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عما: حدثنا أبو كريب، قال -243-1205
يعين على هؤالء الذين  -ملا فرض اهللا جل وعز عليهم : ، قال رضي اهللا عنهما الضحاك عن ابن عباس 

هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به، أعرضوا عنه استثقاال  -وصف اهللا أمرهم يف كتابه من بين إسرائيل 
{: ن استثىن اهللا فقالوكراهية، وطلبوا ما خف عليهم إال قليال منهم، وهم الذي
אא {أعرضتم عن طاعيت : يقول}

 {م لطاعيت، وسيحل عقايب : قال تركها : مبن توىل وأعرض عنها؛ يقولالقليل الذين اخرت
ا   )1( .استخفافا 

حدثين حممد بن أيب حممد، : ثنا ابن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال -244-1206
{: رضي اهللا عنهما عن سعيد بن جبري أو عن عكرمة، عن ابن عباس 

Z83 {2(. أي تركتم ذلك كله(  
{: قولـه تعاىل         

Z84 {] 2/84سورة البقرة[  
{قوله  ثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا بشر بن معاذ، قال ثنا يزيد بن زريع، قال - 245-1207

Z
84 { ،أي ال يقتل بعضكم بعضا}

Z84 {3(. ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك(  
{: يف قوله ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال-246-1208

            
 Z84 {ال يقتل بعضكم بعضًا : يقول}

Z84 {4(. ال خيرج بعضكم بعضا من الديار: يقول(  

                                        
  )  393/  1( تفسري الطربي  )1(
  .إسناده ضعيف)  162/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  393/  1( تفسري الطربي  )2(
  )1/189(سنه يف التفسري الصحيح حو )  394/  1( تفسري الطربي  )3(
 )6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  211/  1( تفسري الدر املنثور  -)  394/  1( تفسري الطربي  )4(

  )1/189(حسنه يف التفسري الصحيح و 
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{: يف قوله ثنا أبو جعفر، عن قتادة: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال-247
 Z84 {ال يقتل بعضكم بعضا : يقول

فتسفك يا ابن } Z84{بغري حق 
  )1(. آدم دماء أهل ملتك ودعوتك

{: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثنا املثىن، قال -248-1209 
Z84 {ذا امليثاق: يقول   )2(. أقررمت 

حدثين حممد بن أيب حممد، : حدثين ابن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: ابن محيد، قالحدثنا -249-1210
{: ، قالرضي اهللا عنهما  عن سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس

Z84 { أن هذا حق من
  )3(. ميثاقي عليكم

{: قوله ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال -250-1211
Z84 {4(. يقول وأنتم شهود(  

} Z100אא{: قوله تعاىل
  ]2/100سورة البقرة [

حدثين حممد بن أيب : ثنا ابن إسحاق، قال: قال. كريب، قال ثنا يونس بن بكري  حدثنا أبو-251-1360
: ، قالرضي اهللا عنهما  حدثين سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس: حممد موىل زيد بن ثابت، قال

امليثاق وما عهد  وذكر ما أخذ عليهم من صلى اهللا عليه وسلم قال مالك بن الصيف حني بعث رسول اهللا 
زل اهللا جل ـفأن! وما أخذ له علينا ميثاقا - صلى اهللا عليه وسلم واهللا ما عهد إلينا يف حممد : اهللا إليهم فيه

                                        
  )1/189(حسنه يف التفسري الصحيح  )1(
وحسن )  211/  1( تفسري الدر املنثور  -  ) 163/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  395/  1( تفسري الطربي  )2(

  )1/189(حسنه يف التفسري الصحيح و  )6/366(إسناده احلافظ يف الفتح 
إسناده )  211/  1( تفسري الدر املنثور  -)  163/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  395/  1( تفسري الطربي  )3(

  .ضعيف
وحسن )  211/  1( تفسري الدر املنثور  - )  163/  1( امت تفسري ابن أيب ح -)  395/  1( تفسري الطربي  )4(

  )1/189(حسنه يف التفسري الصحيح و  )6/366(إسناده احلافظ يف الفتح 
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  ){ .)1אא{: ثناؤه
{: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر بن معاذ قال - 252-1361   

Z100 {2(. نقضه فريق منهم: يقول(  
{: قوله حدثين حجاج، عن ابن جريج: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال  -  253-1362

Z100 {مل يكن يف األرض عهد يعاهدون عليه إال نقضوه، : قال
  )3(. ويعاهدون اليوم وينقضون غدا

سورة األعراف [} אאאא{: قوله تعاىل
7/169[  

 قال ابن عباس: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -  254-11905
א{: رضي اهللا عنهما     א  א א   {فيما : قال

م اليت ال يزالون يعودون فيها وال يتوبون منها   )4(. يوجبون على اهللا من غفران ذنو
אאאא{: قوله تعاىل

אאZ171 {] 7/171سورة األعراف[  
رضي ثين معاوية، عن علي عن ابن عباس : ثنا عبد اهللا بن صاحل، قال: حدثين املثين، قال -255-11910

{: ، قولهاهللا عنهما   אא א א 
אאZ171 {فهو قوله :}א

אאאאאאZ154 {]النساء :
{: فقال] 154     אא    א Z63{ وإال أرسلته ،

  )5( .عليكم 

                                        
  )1/204(يف التفسري الصحيح  حسنهو  )232/ 1(تفسري الدر املنثور  -)  183/  1( تفسري ابن أيب حامت  )1(
) 135/  1( تفسري ابن كثري  - )  232/  1( الدر املنثور  تفسري -)  184/  1( تفسري ابن أيب حامت  )2(

  )1/204(يف التفسري الصحيح  هصححو 
  )  232/  1( تفسري الدر املنثور  -  447:ص1:تفسري الطربي ج )3(
  )  107/  9( تفسري الطربي  )4(
  )2/360(لصحيح يف التفسري ا حسنهو )  595/  3( تفسري الدر املنثور  -)  109/  9( تفسري الطربي  )5(
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 ]33/10سورة األحزاب [ }{: قوله تعاىل
ثين حممد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان موىل آل : ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال -256-21623

م، عن عبيد اهللا بن كعب بن مالك ، وعن الزهري، وعن عاصم بن الزبري، عن عروة بن الزبري، وعمن ال أ
، وعن ، وعن حممد بن كعب القرظيعمر بن قتادة، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم

نهم سالم بن أيب احلقيق النضري، أنه كان من حديث اخلندق، أن نفرًا من اليهود، م: غريهم من علمائنا
وحيي بن أخطب النضري، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق النضري، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار 

صلى اهللا عليه الوائلي، يف نفر من بين النضري، ونفر من بين وائل، وهم الذين حزبوا األحزاب على رسول اهللا 
: ، وقالوا صلى اهللا عليه وسلم قريش، فدعوهم إىل حرب رسول اهللا ، خرجوا حىت قدموا مكة على  وسلم 

يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب األول، والعلم : فقال هلم قريش. إنا سنكون معكم عليه، حىت نستأصله
بل دينكم خري من دينه، وأنتم أوىل باحلق : مبا أصبحنا خنتلف فيه حنن وحممد، أفديننا خري أم دينه؟ قالوا

אאא{: زل اهللا فيهمـفهم الذين أن: قال. منه
אאאאZ51 {]51: النساء [

{: إىل قوله א  Z55 {]فلما قالوا ذلك لقريش، سرهم ما قالوا، ] 55: النساء
مث خرج . ، فاجتمعوا لذلك، واتعدوا له صلى اهللا عليه وسلم ونشطوا ملا دعوهم له من حرب رسول اهللا 

 عليه صلى اهللاأولئك النفر من اليهود، حىت جاؤوا غطفان من قيس عيالن، فدعوهم إىل حرب رسول اهللا 
م سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا فيه، فأجابوهم  وسلم  ، وأخربوهم أ

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
رخيلة بن نويرة بن طريف بن  يف بين فزارة، واحلارث بن عوف بن أيب حارثة املري يف بين مرة، ومشعر بن

سحمة بن عبد اهللا بن هالل بن خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان، فيمن تابعه من قومه من أشجع؛ 
م رسول اهللا  ومبا اجتمعوا له من األمر ضرب اخلندق على املدينة؛ فلما فرغ  صلى اهللا عليه وسلم فلما مسع 

زلت مبجتمع األسيال من رومة بني اجلرف ـأقبلت قريش حىت نمن اخلندق،  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
امة، وأقبلت غطفان ومن تابعهم  والغابة يف عشرة آالف من أحابيشهم، ومن تابعهم من بين كنانة وأهل 

واملسلمون  صلى اهللا عليه وسلم زلوا بذنب نقمي إىل جانب احد، وخرج رسول اهللا ـمن أهل جند، حىت ن
إىل سلع يف ثالثة آالف من املسلمني، فضرب هنالك عسكره، واخلندق بينه وبني  حىت جعلوا ظهورهم

القوم، وأمر بالذراري والنساء، فرفعوا يف اآلطام، وخرج عدو اهللا حيي بن أخطب النضري، حىت أتى كعب 
على  صلى اهللا عليه وسلم بن أسد القرظي، صاحب عقد بين قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول اهللا 

ومه، وعاهده على ذلك وعاقده، فلما مسع كعب حبيي بن أخطب، أغلق دونه حصنه، فاستأذن عليه، فأىب ق
وحيك يا حيي، إنك امرؤ مشئوم، إين قد عاهدت حممدا، : يا كعب افتح يل، قال: أن يفتح له، فناداه حيي
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. ما أنا بفاعل: كلمك، قالوحيك افتح يل أ: فلست بناقض ما بيين وبينه، ومل أر منه إال وفاء وصدقا؛ قال
: واهللا إن أغلقت دوين إال ختوفت على جشيشتك أن آكل معك منها، فأحفظ الرجل، ففتح له، فقال: قال

ا، حىت أن ا وسادا زلتهم مبجتمع األسيال ـيا كعب جئتك يعز الدهر، وببحر طم، جئتك بقريش على قادا
ا حىت أن ا وسادا لتهم بذنب نقمى إىل جانب أحد، قد عاهدوين وعاقدوين زـ من رومة، وبغطفان على قادا

جئتين واهللا بذل الدهر، وجبهام قد : أن ال يربحوا حىت يستأصلوا حممدا ومن معه، فقال له كعب بن أسد
هراق ماءه، يرعد ويربق، ليس فيه شيء، فدعين وحممدا وما أنا عليه، فلم أر من حممد إال صدقا ووفاء؛ فلم 

تله يف الذروة والغارب حىت مسح له على أن أعطاهم عهدًا من اهللا وميثاقًا لئن رجعت يزل حيي بكعب يف
فنقض كعب بن أسد . قريش وغطفان ومل يصيبوا حممداً أن أدخل معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك

صلى اهللا  ؛ فلما انتهى إىل رسولصلى اهللا عليه وسلم عهده، وبرئ مما كان عليه، فيما بينه وبني رسول اهللا 
سعد بن معاذ بن النعمان بن  صلى اهللا عليه وسلم اخلرب، وإىل املسلمني، بعث رسول اهللا  اهللا عليه وسلم 

امرئ القيس، أحد بين األشهل، وهو يومئذ سيد األوس، وسعد بن عبادة بن ديلم أخي بين ساعدة بن  
ة أخو بلحرث بن اخلزرج، وخوات بن كعب بن اخلزرج، وهو يومئذ سيد اخلزرج، ومعهما عبد اهللا بن رواح

انطلقوا حىت تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤالء القوم أم ال؟، فإن كان : جبري أخو بين عمرو بن عوف، فقال
حقًا فاحلنوا يل حلنًا أعرفه، وال تفتوا يف أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم، فاجهروا به 

صلى اهللا عليه ، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول اهللا فخرجوا حىت أتوهم. للناس
ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد، فشامتهم سعد بن عبادة وشامتوه، وكان رجًال فيه حدة، : وقالوا وسلم 

ن مث أقبل سعد وسعد وم. دع عنك مشامتتهم، فما بيننا وبينهم أرىب من املشامتة: فقال له سعد بن معاذ
أي كغدر عضل والقارة : عضل والقارة: ، فسلموا عليه، مث قالواصلى اهللا عليه وسلم معهما إىل رسول اهللا 
أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه، فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بأصحاب رسول اهللا 
البالء، واشتد اخلوف،  ، وعظم عند ذلك"اهللا أكرب، أبشروا يا معشر املسلمني: "صلى اهللا عليه وسلم 

وأتاهم عدوهم من فوقهم، ومن أسفل منهم، حىت ظن املسلمون كل ظن، وجنم النفاق من بعض املنافقني، 
كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا : حىت قال معتب بن قشري أخو بين عمرو بن عوف

يا رسول اهللا إن بيوتنا : ين حارثة بن احلارثال يقدر أن يذهب إىل الغائط، وحىت قال أوس بن قيظي أحد ب
ا خارجة من املدينة، فأقام  لعورة من العدو، وذلك عن مإل من رجال قومه، فأذن لنا فلنرجع إىل دارنا، وإ

بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر، ومل يكن بني القوم حرب إال الرمي بالنبل  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
  )1( ".واحلصار
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{: قولـه تعاىل     א    א 
33/26سورة األحزاب [ }א[  

ملا انصرف رسول اهللا : ثين حممد بن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال-257-21688
سلمون، ووضعوا السالح، فما كانت الظهر أتى عن اخلندق راجعًا إىل املدينة وامل صلى اهللا عليه وسلم 

معتجرًا بعمامة من إستربق، على بغلة عليها رحاله، عليها قطيفة -  صلى اهللا عليه وسلم جربيل رسول اهللا 
ما وضعت املالئكة : ، قال جربيل"نعم: "أقد وضعت السالح يا رسول اهللا؟ قال: ؛ فقال -من ديباج

ن طلب القوم، إن اهللا يأمرك يا حممد بالسري إىل بين قريظة، وأنا عامد إىل السالح بعد، ما رجعت اآلن إال م
إن من كان سامعا مطيعا فال : مناديا، فأذن يف الناس صلى اهللا عليه وسلم بين قريظة، فأمر رسول اهللا 

إىل بين برايته _ علي بن أيب طالب  صلى اهللا عليه وسلم وقدم رسول اهللا . يصلني العصر إال يف بين قريظة
حىت إذا دنا من احلصون، مسع منها مقالة قبيحة لرسول _ قريظة وابتدرها الناس، فسار علي بن أيب طالب 

يا رسول : بالطريق، فقال صلى اهللا عليه وسلم منهم فرجع حىت لقي رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
. نعم يا رسول اهللا: ، قال"عت يل منهم أذىمل؟ أظنك مس: "اهللا ال عليك أال تدنو من هؤالء األخباث، قال

م قال صلى اهللا عليه وسلم فلما دنا رسول اهللا ". لو قد رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا: "قال يا : "من حصو
صلى يا أبا القاسم، ما كنت جهوًال؛ ومر رسول اهللا : قالوا"زل بكم نقمته؟ـإخوان القردة هل أخزاكم اهللا وأن

يا : فقالوا"هل مر بكم أحد؟: "على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إىل بين قريظة، فقال اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا، قد مر بنا دحية بن خليفة الكليب على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج، فقال رسول 

م، ويق: "صلى اهللا عليه وسلم اهللا  م حصو ذف الرعب يف ذاك جربائيل بعث إىل بين قريظة يزلزل 
م زل على بئر من آبارها يف ناحية من أمواهلم يقال ـقريظة؛ ن صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما أتى رسول اهللا "قلو
صلى بئر أنا، فتالحق به الناس، فأتاه رجال من بعد العشاء اآلخرة، ومل يصلوا العصر لقول رسول اهللا : هلا

م اهللا بذلك يف كتابه وال " بين قريظةال يصلني أحد العصر إال يف: "اهللا عليه وسلم  ، فصلوا العصر فما عا
  )1(. عنفهم به رسوله
אאאא{: قولـه تعاىل

אאאZ114 {] 5/114سورة املائدة[  
ثين حجاج، عن أيب معشر، عن إسحاق بن عبد : ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -258-10132
: قال. زلت على عيسى ابن مرمي، عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات، يأكلون منها ما شاؤواـأن املائدة ن: اهللا
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  )1(. فرفعت! زل غداـلعلها ال تن: منها، وقالفسرق بعضهم 
ثنا داود، عن مساك بن حرب، عن رجل من بين : ثنا عبد األعلى، قال: حدثنا املثين، قال -259-10133

هل تدري كيف كان شأن مائدة بين إسرائيل؟ : صليت إىل جنب عمار بن ياسر، فلما فرغ، قال: عجل قال
م سألوا عيسى ا: قال. فقلت ال: قال فقيل : بن مرمي مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه ال ينفد، قالإ
ا مقيمة لكم ما مل ختبئوا أو ختونوا أو ترفعوا، فإن فعلتم فإين أعذبكم عذابا ال أعذبه أحدا من : هلم فإ

كم معشر وإن. فما مت يومهم حىت خبئوا ورفعوا وخانوا، فعذبوا عذابا مل يعذبه أحدا من العاملني: قال. العاملني
العرب كنتم تتبعون أذناب اإلبل والشاء، فبعث اهللا فيكم رسوال من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه، وأخربكم 

اكم أن تكن زوا الذهب والفضة، وامي اهللا ال يذهب الليل ـعلى لسان نبيكم أنكم ستظهرون على العرب، و
  )2(!. زومها ويعذبكم عذابا أليماـوالنهار حىت تكن

ثنا ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن خالس بن : ثنا حممد بن بشار، قالحد -260-10135
. زلت املائدة، وعليها مثر من مثر اجلنة، فأمروا أن ال خيبئوا وال خيونوا وال يدخرواـن: ، قالعمرو، عن عمار

  .فخان القوم وخبئوا وادخروا، فحوهلم اهللا قردة وخنازير: قال
ا كانت مائدة ين: ، قالثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال -261-10136 زل ـذكر لنا أ

عليها الثمر من مثار اجلنة، وأمروا أن ال خيبئوا وال خيونوا وال يدخروا لغد، بالء ابتالهم اهللا به، وكانوا إذا فعلوا 
  )3(. فيه فخبئوا وادخروا لغدشيئا من ذلك أنبأهم به عيسى، فخان القوم 
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  :الدراســــة

אא{: معظمًا أمر العهد - تبارك وتعاىل- يقول اهللا 
Z34 {] فقال وعدهم هم أولوا األلباب ، وأثىن على أهل الوفاء ]17/34سورة اإلسراء :
}אא13/20سورة الرعد [} א[  

א{:قال اهللا  :رمحه اهللا  قال قتادة  א   {] سورة الرعد
سورة الرعد [} אאא{: فبني من هم، فقال ]13/19
ى وقدم فيه  ]13/20 فعليكم بوفاء العهد، وال تنقضوا هذا امليثاق، فإن اهللا تعاىل قد 

، نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم، شرين موضعاً أشد التقدمة، فذكره يف بضع وع
  )1( .وإمنا يعظم األمر مبا عظمه اهللا به عند أهل الفهم والعقل، فعظموا ما عظم اهللا

 فهو الـمواثِـيِق، من العبادِ  بـني ما وكلُّ  علـيه، اللَّهُ  ُعوِهدَ  ما كل لَعْهدُ ا: "قال ابن منظور
{: وفـي التنزيل. الوفاء: د والعهدَعه   { ] سورة األعراف
التـي  العْهُد مجع الُعْهَدِة وهو الـميثاق والـيمني: ؛ َأي من وفاء؛ قال أَبو اهليثم ]7/102

ا مـمن يعاهُدك   )2(." تستوثُق 
العهد، صارت الواو ياء النكسار ما قبلها، والـجمع : الـَمْوِثُق و الـِميثاقُ : "وقال

 }אא{: الـمعاهدة؛ ومنه قوله تعالـى: الـَمواثِـيُق علـى اَألصل، الـُمَواثقة
العهد، ِمْفعال من الَوثاِق، وهو فـي اَألصل حبل َأو قَـْيد : و الـِميثاقُ  ]5/7سورة املائدة [

. الـِميثاُق من الـُمواثَقِة والـمعاهدة؛ ومنه الـَمْوِثُق : "ويف التهذيب. ُيشّد به اَألسري والدابة 
اْستَـْوثـَْقت من فالن و تـََوثـَّْقُت من اَألمر ِإذا : ويقال. ه با َألفْـَعلنَّ كذا وكذا واثـَْقتُ : تقول

  )3( "َأخذت فـيه بالَوثاقةِ 
لقد قّص لنا القرآن عشرات العهود واملواثيق اليت نقضها اليهود وهدموها وخرجوا عليها 

{: ، قال تعاىلومل يرعوها אא  
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אא     Z63 א     
אZ64{ ] 64- 2/63سورة البقرة[ .  

رًا بين إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود ": رمحه اهللا  قال ابن كثري يقول تعاىل مذكِّ
ه واتّباع رسله، وأخرب تعاىل أنّه ملّا أخذ عليهم امليثاق ـان به وحده ال شريك لواملواثيق باإلمي

 رفع اجلبل فوق رؤوسهم ليقروا مبا عوهدوا عليه، ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال، قال ابن عباس
م ملا امتنعوا عن الطاعة رُفع عليهم اجلبل ليسمعوا: رضي اهللا عنهما  فلّما  لسُّديوقال ا. أ

أبـَْوا أن يسجدوا أمر اهللا اجلبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد َغِشَيهم فسقطوا ُسجَّداً 
فسجدوا على شقٍّ ونظروا بالشّق اآلخر فرمحهم اهللا فكشفه عنهم، فقالوا واهللا ما سجدٌة 

ا العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك  فأقروا بذلك ..... أحّب إىل اهللا من سجدٍة كشف 
م يأخذون ما أوتوا به بقّوة  ّ { والربيع قال أبو العالية..... أ  אא{ ] سورة

} {عاىل اقرءوا ما يف التوراة واعملوا به، وقوله ت: يقول ]2/63البقرة 
{: ويقول تعاىل )1( "مث بعد هذا امليثاق املؤكد العظيم تولّيتم عنه وانثنيتم ونقضتموه

 א א    א   א א 
    א א א א   א א

Z83
Z84

אא{ ] فقد بّني  .]85- 2/83سورة البقرة
وبأن حيسنوا للوالدين وذي  ،اهللا تعاىل أنّه أخذ امليثاق على بين إسرائيل بأن ال يعبدوا إّال اهللا

ذا امليثاق واعرتفوا به وشهدوا  ،يسفكوا الدماء ، وأن الالقرىب واليتامى واملساكني وقد أقرُّوا 
وبعد هذا ُكّله نقضوا عهد اهللا وميثاقه الذي واثقهم به، فسفكوا الّدماء وقتل . على أنفسهم

وقد نـزلت هذه اآليات يف معرض اإلنكار على  .بعضهم بعضًا وأخرجوا بعضهم من ديارهم
وما كانوا يعانونه من  باملدينة صلى اهللا عليه وسلم اهللا اليهود الذين كانوا يف زمان رسول 

  .واخلزرج الِقتال مع األوس
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ا يف اجلاهلية ، كانو ، وهم األنصارواخلزرج وذلك أّن األوس": رمحه اهللا  يقول ابن كثري
وبنو  بنو قينقاع: ثالث قبائل وكانت بينهم حروب كثرية، وكانت يهود املدينة ُعّباد أصنامٍ 

س فكانت احلرب إذا نشبت بينهم قاتل كل حلفاء األو  حلفاء اخلزرج، وبنو قريظة النضري
فريٍق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي اآلخر من الفريق اآلخر، وذلك 

م  ... وذلك أّن أهل املّلة الواحدة مبنـزلة النفس الواحدة.... حراٌم عليهم يف دينهم ونصِّ كتا
}{ ي مث أقررمت مبعرفة هذا امليثاق وصّحته وأنتم تشهدون به أ}

 { فكانوا إذا كانت بني األوس واخلزرج حرٌب خرجت بنو قينقاع
ُيظاهر كّل واحٍد من الفريقني ُحلفاءه على  ،وخرجت النضري وقريظة مع األوس ،مع اخلزرج

  .)1(  ".َتَسافُكوا دماَءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما هلم حّىت  ،إخوانه
אאא{: وقال تعاىل

א     א  א    
    א      

 א א       Z12    
אאאאא
 אאא Z13{ ] سورة

  .]13- 5/12املائدة 
وإن كانوا قد نقضوا .  بينهم وبني اهللاوهكذا يقّص علينا القرآن نقضهم املواثيق اليت

وحسبنا من ذلك أن نذُكر ُمجلًة من العهود . عهودهم مع اهللا فقد نقضوها مع أنبيائه وُرُسله
  .ّمث نقضوها صلى اهللا عليه وسلم واملواثيق اليت أبرموها مع نبينا حممد بن عبد اهللا 

  :ليه وسلم صلى اهللا عأحبار اليهود ينقضون العهد مع رسول اهللا - 1
ثنا  صلى اهللا عليه وسلم حضرت عصابٌة من اليهود رسول اهللا " فقالوا يا أبا القاسم حدِّ

سلوا ((: صلى اهللا عليه وسلم عن ِخالٍل نسألك عنهّن ال يعلمهّن إًال نيب، فقال رسول اهللا 
ثـُْتكم عن شيٍء على بنيه لئن ح عّما شئتم ولكن اجعلوا يل ذّمة اهللا وما أخذ يعقوب دَّ

                                        
 املصدر السابق) 1(
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: صلى اهللا عليه وسلم ذلك لك، فقال رسول اهللا : فقالوا. فعرفتموه لتتابُعنين على اإلسالم
سرائيل أخربنا عن أربع خالٍل نسألك عنُهّن، أخربنا أّي الطعام َحرَّم إ: قالوا. سلوا عّما شئُتم

وكيف يكون الذكر على نفسه من قبل أن تُنـزل التوراة؟ وأخربنا كيف ماء املرأِة وماء الّرجل 
ذا النيب األّمي يف التوراة ومن ولّيه من املالئكة، فقال النيب  صلى اهللا منه واألنثى؟ وأخربنا 

عليكم عهد اهللا لئن أنا أنبأتكم لتتابعنين؟، فأعطوه ما شاء اهللا من عهد : عليه وسلم 
تعلمون أّن إسرائيل يعقوب  ، هلنشدتكم بالذي أنـزل التوراة على موسى: وميثاق، فقال

مرض مرضًا شديدًا فطال سقمه منه فنذر هللا نذرًا لئن عافاه اهللا من مرضه لُيَحرَِّمّن أحّب 
ا، فقالوا. الطعام والشراب إليه : وكان أحّب الطعام إليه حلوم اإلبل وأحّب الشراب إليه ألبا

وأنشدُكم باهللا الذي . شهد عليهماللهم ا: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . اللهم نعم
ال إله إّال هو الذي أنـزل التوراة على موسى هل تعلمون أّن ماء الرجل غليٌظ أبيض وأّن ماء 
املرأة رقيق أصفر فأيـُُّهما عال كان له الولد والشبه بإذن اهللا عّز وجّل، وإذا عال ماء الّرجل ماء 

عز ماء املرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اهللا املرأة كان الولد ذكرًا بإذن اهللا، وإذا عال 
وأنشدكم باهللا الذي أنـزل التوراة على موسى هل . اللهم اشهد: قال. اللهم نعم: ، قالواوجل 

. اللهم اشهد: قال. اللهم نعم: قالوا). تعلمون أّن هذا النيب األميَّ تنام عيناه وال ينام قلبه
فإن وليي : قال. ك من املالئكة فعندها جنامعك أو نفارقكأنت اآلن فحّدثنا من ولي: قالوا

فعندها نفارقك، ولو كان وليُّك سواه من : قالوا. جربيل ومل يبعث اهللا نبيًا َقطُّ إال وهو ولّيه
قوه؟: قال. املالئكة تابعناك وصّدقناك عز فأنـزل اهللا . إنّه عدّونا: قالوا. فما مينُعكم أن ُتصدِّ

אא{ وجل 
Z97 {] إىل قوله  ]2/97سورة البقرة}א{ 

  .)1( ))فعندها باؤوا بغضٍب على غضب ]2/102سورة البقرة [
  :قبائل اليهود نـََبذت العهود والمواثيق - 2

                                        
، وقد نقله عن ابن جرير الطربي وعزاه إىل مسند اإلمام أمحد، 173- 1/172: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )1(

ول وقد ورد بعض املناظرات يف صحيح اإلمام مسلم وفيها السؤال عن ماء الرجل واملرأة والشبه، وفيها السؤال عن أ
 .طعام أهل اجلنة وحنو ذلك
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وكتب بينهم وبينه كتاب أمٍن، وكانوا ... املدينة صلى اهللا عليه وسلم ملّا قدَم النيب "
فحاربته بنو قينقاع بعد ، ، وبين قريظة، وبين النضريبين قينقاع: ثالث طوائف حول املدينة

وقدشرقوا بوقعة بدر، وأظهروا البغي واحلسد فسارت إليهم جنود اهللا يقدمهم  ذلك بعد بدرٍ 
وحاصرهم مخس عشرة ليلًة ـوُهم أّول من حارب من اليهود وحتّصنوا يف ...  عبد اهللا ورسوله

م م الرُّ ، حصو عب، فنـزلوا على حكم رسول اهللا فحاصرهم أشّد اِحلصار، وقذف اهللا يف قلو
م وأمواهلم، ونسائهم وذريتهم، وأمرهم أن خيرجوا من املدينة وال  صلى اهللا عليه وسلم  يف رقا

ا   )1(".فقّل أن لبثوا فيها حّىت هلك أكثرهم. من أرض الشام فخرجوا إىل أْذرِعات. جياوروه 
. بسّتة أشهر، قاله عروة وكان ذلك بعد بدرٍ : قال البخاري: بنو النضريّمث نـََقَض العهد 

خرج إليهم يف نفٍر من أصحابه، وكّلمهم أن يعينوه يف  صلى اهللا عليه وسلم وسَبُب ذلك أنّه 
اجلس . نفعل يا أبا القاسم: ، فقالوالذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريا دية الِكالبِيَـْنيِ 

هاهنا حىت نقضي حاجتك وخال بعضهم ببعض، وسّول هلم الشيطان الشقاء الذي ُكِتَب 
، وقالوا أّيكم يأخذ هذه الّرحى ويصَعُد فيلقيها صلى اهللا عليه وسلم عليهم فتآمروا بقتله 

ا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاشع ال : فقال هلم سالم بن مشكم. أنا: لى رأسه يشدخه 
تفعلوه فواهللا لُيخبَـَرّن مبا مهمتم به، وإنّه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، وجاء الوحي على 

... وحلقه أصحابه هض ُمسرِعًا وتوجه إىل املدينةالفور إليه من ربّه تبارك وتعاىل مبا َمهُّوا به فن
ا وقد  صلى اهللا عليه وسلم وبعث إليهم رسول اهللا  أن اخرجوا من املدينة وال تساكنوين 

لُتُكم عشراً  ا ضربُت عنقه، فأقاموا أيّاماً يتجّهزون. أجَّ وأرسل إليهم . فمن وجدت بعد ذلك 
أن ال خترجوا من دياركم فإّن معي ألفني يدخلون معكم ِحصَنكم  يباملنافق عبد اهللا بن أُ 

فبعثوا إىل رسول اهللا إنّا ال خنرج من . وُحلفاؤكم من غطفان فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة
ضوا إليهم لم صلى اهللا عليه وسفكربَّ رسول اهللا .ديارنا فاصنع ما بدا لك . وأصحابه و

م يرمون بالّنبل _ وعلي بن أيب طالٍب  حيمل اللواء، فلّما انتهى إليهم، قاموا على حصو
م ابن ُأيب وحلفـاؤهـم من غطفان. واحلجارة فحاصرهم رسول اهللا ...واعتزلتهم قريظة وخا

                                        
، طبع 127- 126: 3ابن القيم، مشس الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي، زاد املعاد يف هدي خري العباد،  )1(

  .ـه 1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثون،
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ملدينة، فأنـزهلم على حنن خنرج عن ا: وقطع خنلهم وحّرق، فأرسلوا إليه صلى اهللا عليه وسلم 
  .)1( ".أن خيرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأّن هلم ما محلت اإلبل إالّ السالح

، وأغلظهم كفراً صلى اهللا عليه وسلم فكانت أشّد اليهود عداوًة لرسول اهللا  وأّما قريظة"
م، وذلك ملّا أغراهم حيّي بن بقوله جئتكم  أخطب ولذلك جرى عليهم ما مل جير على إخوا

ا، وغطفان بقريشٍ  ا، وأنتم أهل الشوكة والسالح، فهلمَّ حّىت نناجز  على ساد على قاد
 صلى اهللا عليه وسلم فأجابوه إىل ما دعاهم إليه، ونقضوا عهد رسول اهللا ... حممداً ونفرغ منه

اخلرب، فأرسل يستعلم األمر، فوجدهم قد  صلى اهللا عليه وسلم رسوَل اهللا وأظهروا سّبه، فبلغ 
صلى اهللا فلّما انصرف رسول اهللا . ))أبشروا يا معشر املسلمني((: نقضوا العهد، فكّرب وقال

: فقال عليه السالم اءه جربيل مل يكن إّال أن وضع سالحه، فج إىل املدينة عليه وسلم 
ض مبن معك إىل بين قريظة ، فإين أوضعت السالح، واهللا إّن املالئكة مل تضع أسلحتها فا

م الرُّعب، فسار جربيل يف موكبه من  م وأقذف يف قلو م حصو سائٌر أمامك أزلزل 
، وأعطى واألنصار  موكبه من املهاجرينعلى أثره يف صلى اهللا عليه وسلم املالئكة ورسول اهللا 

ونازل حصون بين قريظة ... _  الراية علي بن أيب طالب صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
 وحصرهم مخسًا وعشرين ليلة، وملّا اشتّد عليهم احلصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد

إذ _  وانتهى أمرهم إىل سعد بن معاذ. ثالث خصال، فأبوا عليه أن جييبوه إىل واحدٍة ِمنهن
أال ترضون أن حيكم فيهم رجٌل منكم، فذاك ((: قائالً  صلى اهللا عليه وسلم اختاره رسول اهللا 
فكان حكمه أن تُقتَّل الرجال وُتسىب النساء وتُقسَّم _ ، وجيء بسعد ))إىل سعد بن معاذ

لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق ((: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . األموال
  .)2(" ))سبع مساوات

إذا صاحل قومًا فنقض بعضهم عهده  صلى اهللا عليه وسلم هذا هو هدي النيب  وكان"
  .)3(" وصلحه وأقّرهم الباقون ورضوا به، غزا اجلميع وجعلهم كلهم ناقضني

                                        
  .وأصل القصة يف الصحيحني128- 127: 3املصدر السابق،  )1(
لقد حكمت فيهم حبكم اهللا (( والرواية يف الصحيحني وآخرها ،134- 129: 3املصدر السابق، بتصّرف،  )2(

Œ((  
 136: املصدر السابق، ص )3(
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يف  صلى اهللا عليه وسلم وهذا ما أكََّده التاريخ قدميًا وحديثًا فقد عاهدهم رسول اهللا 
ٍة ونذالةٍ كما َمّر معن  املدينة وأّما يف العصر احلديث فالعامل ُكّله .ا ونقضوا عهودهم يف خسَّ

شاهٌد على نقض العهود والوعود، بل إّن اليهود يتخذون الوعود واملواثيق أسلوبًا وسبيًال 
وا أنفسهم فإذا . للوصول إىل أغراضهم، فقد يعقدون املعاهدة حىت يلتقطوا أنفاسهم ويُِعدُّ

م حتقق هلم ما أرادوا   .ينكثون العهد والوعد كعاد
ومما ينبغي أن نشري إليه، وحنن نستعرض شهادة الُقرآن على اليهود، أّن القرآن الكرمي قد 
أّكد على ثبات هذه الصِّفة يف اليهود قدميًا وحديثاً، فاآليات القرآنية تربط بني اليهود 

األولني يف خمتلف أدوارهم ربطاً وبني آبائهم وأجدادهم  صلى اهللا عليه وسلم املعاصرين للنيب 
حمكمًا كأّمنا هي تُِقرُّ أّن ما عليه اليهود من أخالٍق وأحواٍل وما وقفوه من مواقف إّمنا هي 
مظهٌر من أصول ِجِبلٍَّة ُخُلِقيٍَّة راسخٍة يتوارثها األبناء عن اآلباء، بل هذا ما شهدت به التوراة 

  .واإلجنيل
אאאW 

ّا مل مع أ م املقّدس، وبرغم حتريفها وتعرُّضها للتزييف على أيديهم إّال أ ّن التوراة كتا
  .ختُل من اإلشارة إىل أخالقهم الذميمة، سيما خلق الغدر واخليانة ونبذ العهود

م جيٌل ُمتقّلب أوالٌد ال أمانَة فيهم" 19عدد  32ففي ِسفِر التثنيِة من اإلصحاح  ّ   ".إ
  :ما نّصه 59وإّنك لتعجب حينما تقرأ يف سفر أشعيا اإلصحاح 

وفعل الظُلم يف  "خيوُطهم ال تصري ثوباً، وال يكتسون بأعماهلم، أعماهلم أعماُل إمث،"
أفكاُرُهم أفكار إمث، يف طرقهم . رجلهم إىل الشرِّ جتري وتسرع إىل سفك الّدمأيديهم، أ

اغتصاب وسحق، طريق السالم مل يعرفوه، وليس يف مسالكهم عدل، جعلوا ألنفسهم سبيًال 
  "معوّجًة ُكّل من يسري فيها ال يعرف سالماً 

م َسَفكة دماء وأوالد أفاعي ّ   .أّما اإلجنيل فقد شهد عليهم بأ
يا أوالد األفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا، " 25العدد  23إجنيل مّىت اإلصحاح  ففي

  ."بالصاحلات، وأنتم أشرار فإنّه من فضلة القلب يتكلم اللسان
يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة " 39فقرة  23اإلصحاح  ويف إجنيل مّىت أيضاً 

  ..."املرسلني إليها 



  
203 

إذ إّن .يف كّل العهود. فالذي خنلص إليه مما سبق أّن نقض العهود صفٌة مالزمٌة لليهود
ا مهما تباعدت األزمنة وتنوَّعت البيئاتاليهود سلسلٌة وساللٌة واحدٌة متشا . ٌة يف حلقا

ولعّل من إعجاز القرآن الكرمي أّن املرء يراهم يف أخالقهم اليوم صورًة طبق األصل ملا وصفهم 
  .به القرآن الكرمي من صفاٍت وأخالق، ومل تزدهم األيّام فيها إّال رسوخاً 

عجيب أن توجد أّمٌة من البشر على هذا  وإنه ألمرٌ ": يقول الدكتور عبد السّتار فتح اهللا
النمط ومتتد يف سلسلة واحدٍة عرب األزمنة واألمكنة وتتأّصل يف أجياهلا مجيعًا كّل خالئق 
السوء إىل هذا احلّد الرهيب، ويكاد العقل ينكر هذا للوهلة األوىل وال يصّدق استمرار هذا 

من ثالثة آالف سنة، ولكن هذا فعًال  السعار النفسي يف اجليل بعد اجليل على امتداد أكثر
م على تعاقب  هو الواقع، اليهود ودينهم بل هو دينهم الذي وضعوه ألنفسهم، وُأشرِبَته قلو

  .)1(" القرون واألجيال حّىت كأنّه صار سليقًة ُمكَتَسبةً 
اليهود نقضة عهود ومواثيق، وأول آية توافيك يف امليثاق و نقضة هي يف حق اليهود  

א{: ه تعاىلكقولـ א א
אאZ27 {] 2/27سورة البقرة[  

إن هذه اآليات : أوىل األقوال عندي بالصواب يف ذلك قول من قالو : "قال الطربي
 صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا بني ظهراين مهاجر رسول اهللا  اليهود زلت يف كفار أحبارـن

   )2(." وما قرب منها من بقايا بين إسرائيل
املواثيق والعهود اليت نقضوها ولكن أظهر آية يف بيان  - تبارك وتعاىل- وقد فصل لنا اهللا 

يف أجياهلم ولكي يلتفت  رخاصية االستمرا أن هذا اخللق متأصل يف النفس اليهودية وأن فيه
{: طرفة عني قوله تعاىل روال يغيب عنهم هذا التحذي املسلمون

אאא
Z100 {]2/100 البقرة سورة[   

                                        
، دار التابعني، عني مشس، 28: سعد الدين السيد، العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية، ص. صاحل، د )1(

 الطبعة الثانية
  1/219تفسري الطربي  )2(
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، ما فعله مالك بن الصيف صلى اهللا عليه وسلم وكان من أول الناقضني املعاصرين لنبينا 
وذكر ما أخذ عليهم من امليثاق وما عهد اهللا  صلى اهللا عليه وسلم حني بعث رسول اهللا  )1(

  .وما أخذ له علينا ميثاقاً  -  اهللا عليه وسلم صلى واهللا ما عهد إلينا يف حممد : إليهم فيه
  :واملواثيق اليت نقضوها مع اهللا كثري نذكر منها أمثلة تدل على املقصود فمن ذلك 

{: قوله تعاىلميثاق العمل مبا يف التوراة وأخذها بقوة وتبيق ما فيها ك 
אאאאZ63 {]قال  ]2/63 البقرة سورة
قول تعاىل مذكراً بين إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود واملواثيق؛ باإلميان به وحده ال شريك لـه، واتباع رسله، ي: "ابن كثري

ال قم وامتثال، وأخرب تعاىل أنه ملا أخذ عليهم امليثاق رفع اجلبل فوق رءوسهم ليقروا مبا عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحز 
ونظروا  فلما أبو أن يسجدوا أمر اهللا اجلبل يقع عليهم فنظروا اليه وقد غشيهم فسقطوا سجداً فسجدوا على شق: السدي

ا العذاب عنهم فهم  بالشق اآلخر، فرمحهم اهللا فكشفه عنهم، فقالوا واهللا ما سجدة أحب إىل اهللا من سجدة كشف 
  )2(. يسجدون كذلك

א{: تعاىل قالالتويل عن أمر اهللا  ولكن التيجة هي
אZ {]البقرة سورة /[  

ميثاق اهللا عليهم بتوحيده والرب بالوالدين واإلحسان اىل األقارب وخماطبة الناس باحلسن من القول مع إقام الصالة  

{ :وإيتاء الزكاة كما قال تعاىل א   אא  
א א א א  א אאא{ 

  ]2/83سورة البقرة [

{والنيجة ممن تعودوا االحنراف عن ما أخذ عليهم     
Z83 {] وهذا خرب من اهللا جل ثناؤه عن يهود بين إسرائيل  ]2/83سورة البقرة

م نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه ، بعدما أخذ اهللا ميثاقهم على الوفاء له بأن ال يعبدوا غريه، أ
وأن حيسنوا إىل اآلباء واألمهات، ويصلوا األرحام، ويتعطفوا على األيتام، ويؤدوا حقوق أهل 
املسكنة إليهم، ويأمروا عباد اهللا مبا أمرهم اهللا به وحيثوهم على طاعته، ويقيموا الصالة 

                                        
  بقوله احلرب السمني جلى مع قومه بنو قينقاع يف السنة الثانية للهجرة من أحبار اليهود وهو الذي عناه النيب  )1(
  257-1/256تفسري ابن كثري )2(
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فخالفوا أمره يف ذلك كله، وتولوا عنه معرضني، إال . كاة أمواهلمحبدودها وفرائضها، ويؤتوا ز 
  )1(. من عصمه اهللا منهم فوىف هللا بعهده

  .ميثاق اهللا هلم مع بين جنسهم بعدم القتل واإلخراج من الديار 

{:كما قال تعاىل
Z84 {] 2/84سورة البقرة[  

ا : "عن تساؤل مفرتض وهو وقد أجاب الطربي أو كان القوم يقتلون أنفسهم، وخيرجو
وا عن : من ديارها، فنهوا عن ذلك؟ فأجاب ليس األمر يف ذلك على ما ظننت، ولكنهم 

زلة ـنأن يقتل بعضهم بعضاً، فكان يف قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه، إذ كانت ملتهما مب
وإمنا كان األمر أن اهللا تعاىل قد أخذ على بين إسرائيل يف " :وقال القرطيب )2(." رجل واحد

التوراة ميثاقاً أال يقتل بعضهم بعضاً، وال ينفيه وال يسرتقه، وال يدعه يسرق، إىل غري ذلك من 
  )3(." الطاعات

{: تعاىل قالوماكان منهم اّال إفساد امليثاق كما 
אא

אאא
אאאאא
אZ {]البقرة سورة /[  

، صلى اهللا عليه وسلم موجه لليهود املعاصرين للنيب  وهذا امليثاق وغريه عده املفسرون
أوىل األقوال يف تأويل ذلك بالصواب و : "بقوله عن أسالفهم كما صرح بذلك الطربيية وحكا

خربا عن أسالفهم، وداخال فيه املخاطبون منهم  }{: عندي أن يكون قوله
خربا  }{: ، كما كان قولهصلى اهللا عليه وسلم الذين أدركوا رسول اهللا 

؛ ألن اهللا تعاىل صلى اهللا عليه وسلم عن أسالفهم وإن كان خطابًا للذين أدركوا رسول اهللا 
من بين إسرائيل  صلى اهللا عليه وسلم أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول اهللا موسى 

                                        
  438-1/437تفسري الطربي )1(
  1/438تفسري الطربي )2(
  1/000تفسري القرطيب  )3(
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وراة مثل على سبيل ما قد بينه لنا يف كتابه، فألزم مجيع من بعدهم من ذريتهم من حكم الت
ذه اآليات على . الذي ألزم منه من كان على عهد موسى منهم مث أنب الذين خاطبهم 

نقضهم ونقض سلفهم ذلك امليثاق، وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود 
على عهد  فإذ كان خارجاً على وجه اخلطاب للذين كانوا }{: بقوله
منهم، فإنه معين به كل من واثق بامليثاق منهم على عهد موسى  صلى اهللا عليه وسلم نبينا 

: ومن بعده، وكل من شهد منهم بتصديق ما يف التوراة؛ ألن اهللا جل ثناؤه مل خيصص بقوله
}{ ية حمتملة أن وما أشبه ذلك من اآلي بعضهم دون بعض؛ واآل

ا مجيعهم ا بعض منهم . يكون أريد  فإذ كان ذلك كذلك فليس ألحد أن يدعي أنه أريد 
 }{: وكذلك حكم اآلية اليت بعدها، أعين قوله. دون بعض

له أواخرهم الذين اآلية؛ ألنه قد ذكر هلا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفع
  )1(. "صلى اهللا عليه وسلم أدركوا عصر نبينا حممد 

جلنس اليهود فهو يذكر كل يهودي مبا أخذ عليه وعلى أسالفه فهو  - واهللا أعلم  - وهو 
حىت يعتربوا  صلى اهللا عليه وسلم يتلى إىل يوم القيامة وفيه أيضا عضة وعربة ألمة حممد 

  .مبن قبلهم
{ :ملا يؤمرون به كما يف قوله تعاىل ميثاق السمع والطاعة   

 א אא    א א  א 
אZ93 {] سورة البقرة

2/93[  
ت التهديد بالعذاب أن يكون اجلبل العظيم من وانظر كيف مل يأخذوا امليثاق اّال حت

م، كما قال الطربي وإذ :فوقهم، ومع ذلك مسعوا وعصوا وأشركوا بالعجل حىت تشربته قلو
أخذنا ميثاقكم أن خذوا ما آتيناكم بقوة، واعملوا مبا مسعتم، وأطيعوا اهللا، ورفعنا فوقكم 

   )2(.الطور من أجل ذلك
نقضوا  ومرة بنو النضري ال خالف بني أي فريق منهم فمرة قريضة صلى اهللا عليه وسلم مواثيقهم الكثرية مع الرسول  

                                        
  1/282ىل أنه موجه للمعاصرين زمن النيب وإن كان ابن كثري مييل ا 1/440تفسري الطربي )1(
  1/466تفسري الطربي )2(
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وقد . ثانية فنقضوا يوم اخلندق عليه السالم نسينا، فعاهدهم : بالسالح، مث اعتذروا فقالوا العهد فأعانوا مشركي مكة
م كالرجل الواحد سلفهم وخلفهم كما قال الطربي )بشر الدواب(وصفهم اهللا  : صلى اهللا عليه وسلم قول اهللا لنبيه ي: "وأ

ال تستعظموا أمر الذين مهوا ببسط أيديهم إليكم من هؤالء اليهود مبا مهوا به لكم، وال أمر الغدر الذي حاولوه وأرادوه 
وهكذا كما سيأيت  .ائلهم وأسالفهم، ال يعدون أن يكونوا على منهاج أوهلم وطريق سلفهمبكم، فإن ذلك من أخالق أو 

  ."صلى اهللا عليه وسلم يف اآلثار الواردة عنهم يف حق نبينا حممد 
من  قباءبعث الن وقد مواثيق أخرى ذكرها اهللا لبعض أفرادهم كاالنقباء الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا على العماليق 

ا، ويعلموه مبا اطلعوه  بين إسرائيل أمناء على االطالع على اجلبارين م ومنعتهم؛ فساروا ليختربوا حال من  والسرب لقو
ا؛ فتعاقد م ال قبل هلم  وا بينهم على عليه فيها حىت ينظر يف الغزو إليهم؛ فأطلعوا من اجلبارين على قوة عظيمة وظنوا أ

، فلما انصرفوا إىل بين إسرائيل خان منهم عشرة فعرفوا عليه السالم أن خيفوا ذلك عن بين إسرائيل، وأن يعلموا به موسى 

م، ومن وثقوه على سرهم؛ ففشا اخلرب حىت اعوج أمر بين إسرائيل فقالوا {: قرابا
Z24 {] فلم حيافظوا على ما تواثقوا عليه )1( .]5/24سورة املائدة  

ونقول أخريّا أن اليهود قد وعدوا وعدًا حسنًا مشروطًا لو أخذوا به جلاءهم موعود اهللا 
   ]2/40 البقرة سورة[ }א{:وهو قوله تعاىلهلم 

אא{ :عند قوله ويستفاد من ذلك ما نبه اليه الرازي
אאאא

א
אאאZ12 {]سورة 
   :علم أن يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوهاا: "قال ]5/12 املائدة
 - فيما تقدم فقال أنه تعاىل خاطب املؤمنني :األول: }א  אא

   אא   { ] مث ذكر  ]5/7سورة املائدة
كونوا أيها فال ت ،اآلن أنه أخذ امليثاق من بين إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به

م من  زلـناملؤمنون مثل أولئك اليهود يف هذا اخللق الذميم لئال تصريوا مثلهم فيما 
   .اللعن والذلة واملسكنة

 - أنه ملا ذكر قوله :والثاين :}אאאאא
א{ ] وقد ذكرنا يف بعض الروايات أن  ]5/11سورة املائدة

                                        
  بتصرف يسري6/112كما يف تفسري القرطيب  )1(
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م أرادوا أيقاع الشر برسول اهللا يف اليهود و  زلتـنهذه اآلية   افلم صلى اهللا عليه وسلم أ
م أبداً  كانوا مواظبني على نقض   ذكر اهللا تعاىل ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أ

  )1(." العهود واملواثيق
  

                                        
  145:ص 11:الرازي ج - التفسري الكبري  )1(
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  املبحث اخلامس ــ اآلثار الواردة كذبهم وافترائهم

  :اآلثار

  ]3/76سورة آل عمران [} Z75אא{: قوله تعاىل
فيقول على اهللا الكذب، وهو : ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد، قال: حدثنا حممد، قال -262-5750

ما لك ال تؤدي أمانتك؟ ليس علينا حرج يف أموال العرب، قد : يعين الذي يقول منهم إذا قيل لـه يعلم،
  .)1( أحلها اهللا لنا
 سورة البقرة[} Z42אאאא{: قوله تعاىل

2/42[  
حدثنا بشر بن عمارة، عن أيب روح، : حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا به أبو كريب، قال-  263-690

אאאא{: قوله رضي اهللا عنهما  عن الضحاك، عن ابن عباس
 {2(. ال ختلطوا الصدق بالكذب: قال(  

{: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: حدثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال -264-691
  א א   א א Z42 {ال ختلطوا احلق بالباطل، وأدوا : يقول

  )3(. النصيحة لعباد اهللا يف أمر حممد عليه الصالة والسالم
: قال ابن جريج، قال جماهد: حدثين حجاج، قال: حدثنا احلسني، قال: وحدثنا القاسم، قال- 265-692
}אאאאZ42 {4(. اليهودية والنصرانية باإلسالم(  
حدثنا بشر بن عمارة، عن أيب روق، : حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا به أبو كريب، قال- 266-694

وال : يقول} Z42אא{: قوله رضي اهللا عنهما عن الضحاك، عن ابن عباس 
  )5(. تكتموا احلق وأنتم تعلمون

                                        
  )  685/  2( تفسري ابن أيب حامت  - )  684/  2( تفسري ابن أيب حامت  - )  319/  3( تفسري الطربي  )1(
  )  85/  1( تفسري ابن كثري  - )  155/  1( تفسري الدر املنثور  - )  254/  1( تفسري الطربي  )2(
وحسن إسناده  ) 85/  1( تفسري ابن كثري  -)  98/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  255/  1( تفسري الطربي  )3(

  )1/147(يف التفسري الصحيح  حسنهو  )6/366(احلافظ يف الفتح 
تفسري ابن  -)  342/  1( تفسري القرطيب  -)  155/  1( تفسري الدر املنثور  -)  255/  1( تفسري الطربي  )4(

  )1/148(رواه ابن أيب حامت بسند صحيح عن قتادة انظر التفسري الصحيح و  ) 85/  1( كثري 
  )  155/  1( تفسري الدر املنثور  - )  98/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  254/  1( تفسري الطربي  )5(
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حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن ابن أيب جنيح، عن : حدثنا حممد بن عمرو، قال -267-696
   )1(. اهللا عليه وسلم صلى كتموا بعثة حممد : قال }אא{: جماهد

  .]2/71سورة البقرة [ }א{: قوله تعاىل
حدثيت أيب عن أبيه، عن : حدثين عمي، قال: حدثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال -  268-1068

: إن القوم بعد أن أحيا اهللا امليت فأخربهم بقاتله، أنكرت قتلته قتله، فقالوا: رضي اهللا عنهما  اسابن عب
  )2(. واهللا ما قتلناه، بعد أن رأوا اآلية واحلق

{: قولـه تعاىل       א  Z75 {
  .]2/75سورة البقرة [

ثنا عيسى، عن ابن أىب جنيح، عن : ثنا أبو عاصم، قال: حدثين به حممد بن عمرو، قال -269-1097
א{: يف قول اهللا جماهد      א   {

  )3(. هم العلماء منهم: فالذين حيرفونه والذين يكتمونه
{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو بن محاد، قال: حدثين موسى، قال -270-1098 

       א      א
Z75 {4(. هي التوراة حرفوها: قال(  

א{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، قال- 271-1099
         Z75 {ا، جيعلون ـالتوراة اليت أن: قال زهلا عليهم حيرفو

ق برشوة أخرجوا له  احلالل فيها حراما واحلرام فيها حالال، واحلق فيها باطال والباطل فيها حقا، إذا جاءهم احمل
كتاب اهللا، وإذا جاءهم املبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه حمق، وإن جاء أحد يسأهلم شيئا 

א{: ليس فيه حق وال رشوة وال شيء أمروه باحلق، فقال هلم

                                        
 - )  155/  1( تفسري الدر املنثور  - )  98/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  255/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/148(صححه يف التفسري الصحيح و)  85/  1( تفسري ابن كثري 
  إسناده ضعيف)  356/  1( تفسري الطربي  )2(
تفسري  -)  198/  1( فسري الدر املنثور ت -)  149/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  367/  1( تفسري الطربي  )3(

  )1/178(يف التفسري الصحيح  هصححو )  116/  1( ابن كثري 
  )  198/  1( تفسري الدر املنثور  - )  367/  1( تفسري الطربي  )4(
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אZ44 {] 1( ]2/44سورة البقرة(  
: يف قولـه عن الربيع أخربنا ابن أيب جعفر، عن أبيه،: حديث عن عمار بن احلسن، قال - 272-1100
}אZ75
  )2(. فكانوا يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة، مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون} 
{: يف قوله ثنا سلمة، عن ابن إسحاق: حدثنا ابن محيد، قال - 273-1101

        א   {ليس قولـه: اآلية، قال :
}א  { م، يسم عون التوراة، كلهم قد مسعها؛ ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ر

م الصاعقة فيها   )3(.فأخذ
بلغين عن بعض أهل العلم : ، قالثنا سلمة، عن حممد بن إسحاق: حدثنا ابن محيد، قال- 274-1102

م قالوا ملوسى فطلب ذلك ! فأمسعنا كالمه حني يكلمك، عز وجل يا موسى قد حيل بيننا وبني رؤية اهللا : أ
م ويصوموا: موسى إىل ربه، فقال م حىت أتى الطور، ! نعم، فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيا ففعلوا، مث خرج 

، فوقعوا سجودا، وكلمه ربه فسمعوا كالمه يأمرهم وينهاهم، عليه السالم فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى 
م إىل بين إسرائيل، فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به، وقالوا حىت عقلوا ما مسعوا، مث انص رف 
إمنا قال كذا : إن اهللا قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذي ذكرهم اهللا: حني قال موسى لبين إسرائيل

 )4( .صلى اهللا عليه وسلم فهم الذين عىن اهللا لرسوله حممد . وكذا خالفا ملا قال اهللا عز وجل هلم

  ]2/77سورة البقرة [} Z77א{: قولـه تعاىل
{: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال -275-1117

      א  Z77 { صلى اهللا عليه وسلم يعين ما أسروا من كفرهم مبحمد 
  )5(. يعين ما أعلنوا حني قالوا للمؤمنني آمّنا} {. وتكذيبهم به، وهم جيدونه مكتوباً عندهم

                                        
  )  116/  1( تفسري ابن كثري  - )  367/  1( تفسري الطربي  )1(
  )  148/  1(  حامت تفسري ابن أيب - )  367/  1( تفسري الطربي  )2(
إسناده )  116/  1( تفسري ابن كثري  -)  148/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  367/  1( تفسري الطربي  )3(

  )1/178(رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس بسند صحيح و . ضعيف
  .إسناده ضعيف)  116/  1( تفسري ابن كثري  - )  367/  1( تفسري الطربي  )4(
يف التفسري الصحيح  حسنه و )6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  373/  1( طربي تفسري ال )5(

)1/179(  
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  .]2/78سورة البقرة [ }{: قوله تعاىل
يح، عن حدثنا عيسى، عن ابن أيب جن: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال -276-1135

  )1( .إال يكذبون }{: جماهد
אאאא{: قولـه تعاىل

Z79 {] 2/79سورة البقرة[.  
{: حدثنا أسباط، عن السدي: حدثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال-277-1145 

א {م كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب، وحي: قال دثو
  )2(. أنه من عند اهللا ليأخذوا به مثناً قليالً 

حدثنا بشر بن عمارة، عن أيب روق، : حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبو كريب، قال-  278-1146
األميون قوم مل يصدقوا رسوًال أرسله اهللا، وال كتاباً : ، قالرضي اهللا عنهما  عن الضحاك، عن ابن عباس

عرضًا من عرض : قال }אא{: له اهللا، فكتبوا كتابًا بأيديهم، مث قالوا لقوم سفلة جهالزـ أن
  )3(. الدنيا

 حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: حدثين حممد بن عمرو، قال- 279-1147
هؤالء الذين عرفوا : قال} אאא{: يف قول اهللا

  )4(. أنه من عند اهللا حيرفونه
} א{: ثنا يزيد، عن قتادة: حدثنا بشر بن معاذ، قال-280-1148

  )5(. اآلية، وهم اليهود
: أخربنا معمر، عن قتادة يف قوله: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال -281-1149
}א    {كان ناس من بين إسرائيل كتبوا كتابًا بأيديهم ليتآكلوا الناس، : قال

                                        
تفسري  -)  201/  1( تفسري الدر املنثور  -)  152/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  377/  1( تفسري الطربي  )1(

  )1/181(يف التفسري الصحيح  هصحح و)  118/  1( ابن كثري 
 - )  203/  1( تفسري الدر املنثور  - )  154/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  378/  1( ربي تفسري الط )2(

  )  118/  1( تفسري ابن كثري 
  )  379/  1( تفسري الطربي  )3(
  )1/183(يف التفسري الصحيح  هصححو )  379/  1( تفسري الطربي  )4(
  )1/182(يف التفسري الصحيح  هصححو )  118/  1( تفسري ابن كثري  -)  379/  1( تفسري الطربي  )5(
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  )1(. هذا من عند اهللا، وما هو من عند اهللا: فقالوا
{: قولـه ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: دثين املثىن، قالح - 282-1150

אאאא
     Z79 {م من نعت ـعمدوا إىل ما أن: قال زل اهللا يف كتا

{: ، فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضًا من عرض الدنيا، فقالصلى اهللا عليه وسلم حممد 
Z79{.)2(  

אאאא{: قولـه تعاىل
{ ] 2/80سورة البقرة[.  

: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: حدثنا حممد بن عمرو، قال-283-1166
}אא{ 3( .ولونأي موثقاً من اهللا بذلك أنه كما تق(  
ملا قالت اليهود : ، قالثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى بن هارون، قال-284-1169

وقال يف مكان  }אאא{: عز وجل ما قالت، قال اهللا 
{: مث أخرب اخلرب فقال ]3/24سورة آل عمران [. }א{: آخر

אZ81 {] سورة
  )4( .]2/81البقرة 

{: قولـه تعاىل        א
 {] 2/87سورة البقرة[.  

حدثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن :ثنا أبو عاصم، قال: عمرو، قال حدثين حممد بن - 285-1237
  )5(. اليهود من بين إسرائيل }{. جماهد

                                        
  )1/182(يف التفسري الصحيح  هصحح و)  203/  1( تفسري الدر املنثور  -)  378/  1( تفسري الطربي  )1(
  .)6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  155/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  379/  1( تفسري الطربي  )2(
 هصححو )  208/  1( تفسري الدر املنثور  -)  157/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  383/  1( تفسري الطربي  )3(

  )1/184(يف التفسري الصحيح 
  )  384/  1( تفسري الطربي  )4(
  )  126/  1( تفسري ابن كثري  -)  405/  1( تفسري الطربي  )5(
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{: قوله تعاىل   א    א  Z95 {] رة سو
  ]2/95البقرة 

حدثين حممد بن : حدثين حممد بن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثين حممد بن محيد، قال-286-1306
{: رضي اهللا عنهما  سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباسأيب حممد فيما يروي أبو جعفر، عن 

אאאא { اآلية، أي ادعوا باملوت على أي الفريقني أكذب، فأبوا
א{:  عليه وسلم صلى اهللايقول اهللا لنبيه حممد . صلى اهللا عليه وسلم ذلك على رسول اهللا 

א {1(. أي لعلمهم مبا عندهم من العلم بك والكفر بذلك(  
ثنا بشر بن عمارة، عن أيب روق، عن : ثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبو كريب، قال- 287-1307

يا حممد ولن : يقول} א{: رضي اهللا عنهما باس الضحاك عن ابن ع
م كاذبون، ولو كانوا صادقني لتمنوه ورغبوا يف التعجيل إىل كراميت، فليس يتمنونه  م يعلمون أ يتمنوه أبدا أل

  )2(. أبدا مبا قدمت أيديهم
א{: قوله ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: لحدثنا بشر بن معاذ، قا -288-1365

א {نقض فريق : يقول} א א א  א א א 
 {3( .سدوا علمهم وجحدوا وكفروا وكتمواولكنهم أف. أي أن القوم كانوا يعلمون(   

{: قولـه تعاىل   א  א       {
  .]2/140سورة البقرة [

 ثنا عيسى، عن بن أيب جنيح، عن جماهد: ثنا أبو عاصم، قال: فحدثين حممد بن عمرو، قال-289-1759
عليهما يم وإمساعيل يف قول يهود إلبراه: قال} א{: يف قوله
م كانوا يهودًا أو نصارى السالم  ال تكتموا مين شهادة إن كانت عندكم : فيقول اهللا. ومن ذكر معهما إ
م كاذبون. فيهم   )4(. وقد علم أ
أنه  حدثين إسحاق، عن أيب األشهب، عن احلسن: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال- 290-1760

                                        
  )1/199(حسنه يف التفسري الصحيح و )  426/  1( تفسري الطربي  )1(
  )  427/  1( تفسري الطربي ) 2(
تفسري  -)  232/  1( تفسري الدر املنثور  -)  184/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  184/  2( تفسري الطربي  )3(

  )1/204(حسنه يف التفسري الصحيح و )  135/  1( ابن كثري 
  )1/248(فسري الصحيح وصححه يف الت)  341/  1( تفسري الدر املنثور  -)  574/  1( تفسري الطربي  )4(
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{: تال هذه اآلية א   { إىل قوله :}  א    
אא {واهللا لقد كان عند القوم : قال احلسن

دة أن أنبياءه برآء من اليهودية والنصرانية، كما أن عند القوم من اهللا شهادة أن أموالكم ودماءكم من اهللا شها
  )1(بينكم حرام، فبم استحلوها؟ 

{: قوله ثنا ابن أيب جعفر، عن أبيه، عن الربيع: حدثنا عن عمار، قال-  291-1761  
 {تاب، كتموا اإلسالم وهم يعلمون أنه دين اهللا، وهم جيدونه مكتوبا عندهم يف أهل الك
م مل يكونوا يهوداً وال نصارى، وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤالء بزمان: التوراة واإلجنيل   .أ
{: قولـه تعاىل   א    אא   א

     א     א  א {] سورة
  ]4/46النساء 

رضي اهللا  عباسأبو روق، عن الضحاك، عن ابن : ثنا بشر، قال: حدثت عن املنجاب، قال -  292-7676
 )2(. حتريفا بالكذب: قال }א{: يف قوله عنهما 

ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن : ثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال -  293-10655
 ]6/100سورة األنعام [ }א{: جماهد
  )3(. كذبوا: قال
א{: ، قولهثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال - 294-10656

      كذبوا، سبحانه } אא
وهلم ما يشتهون من الغلمان، وأما اليهود أما العرب فجعلوا له البنات ! وتعاىل عما يصفون عما يكذبون 

م حملضرون   )4(. فجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا، ولقد علمت اجلنة أ
: ، قولهثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل، قال: حدثين حممد بن احلسني، قال - 295-9322
}   א א       {] سورة املائدة

                                        
  )  574/  1( تفسري الطربي ) 1(
  .إسناده ضعيف) 2/554(تفسري الدر املنثور  - ) 3/967(تفسري ابن أيب حامت  - ) 5/119(تفسري الطربي ) 2(
 - )  334/  3( تفسري الدر املنثور  - )  1360/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  297/  7( تفسري الطربي ) 3(

  )  161/  2( تفسري ابن كثري  - )  53/  7(  تفسري القرطيب
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح )  157/  3( تفسري عبد الرزاق  - )  297/  7( تفسري الطربي ) 4(
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فلم يزالوا بذلك حىت زىن رجل من . أحد فارمجوه إذا زىن منكم: كان بنو إسرائيل أنـزل اهللا عليهم ]5/41
مث زىن رجل من الضعفاء، . خيارهم؛ فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرمجونه، قام اخليار واألشراف فمنعوه

ما مجيعاً : فاجتمعوا لريمجوه، فاجتمعت الضعفاء فقالوا فقالت بنو ! ال ترمجوه حىت تأتوا بصاحبكم فرتمجو
فرتكوا الرجم، وجعلوا مكانه أربعني جلدة حببل مقري ! ر قد اشتد علينا، فتعالوا فلنصلحهإن هذا األم: إسرائيل

فكانوا يفعلون ذلك حىت . وحيممونه وحيملونه على محار ووجهه إىل ذنبه، ويسودون وجهه، ويطوفون به
سرة، فبعث أبوها وقدم املدينة، فزنت امرأة من أشراف اليهود، يقال هلا ب صلى اهللا عليه وسلم بعث النيب 

سلوه عن الزنا وما نـزل إليه فيه؛ فإنا خناف أن : ، فقالصلى اهللا عليه وسلم من أصحابه إىل النيب  ناساً 
صلى اهللا فأتوا رسول اهللا . يفضحنا وخيربنا مبا صنعنا، فإن أعطاكم اجللد فخذوه وإن أمركم بالرجم فاحذروه

אא{: عز وجل فأنـزل اهللا . ))الرجم((: فسألوه، فقال عليه وسلم 
אא {] حني حرفوا  ]5/41سورة املائدة

  )1(. الرجم فجعلوه جلداً 
{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال - 296-9323

   {] لقوم آخرين مل يأتوك من أهل الكتاب، هؤالء : قال ]5/41سورة املائدة
يف التوراة، فال حممد كاذب، وليس هذا : مساعون ألولئك القوم اآلخرين الذين مل يأتوه، يقولون هلم الكذب

  )2( .تؤمنوا به
{: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال - 297-9335

 {] كان هذا يف حكام اليهود بني أيديكم، كانوا : قال ]5/42سورة املائدة
  )3( .يسمعون الكذب ويقبلون الرشا

א{: ه تعاىلـقول  אא 
אZ13 {]5/13ة سورة املائد[  

{: يف قولهأخربنا معمر عن قتادة : أخربنا عبد الرزاق قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال - 298-9041
א {4(. على خيانة وكذب وفجور: قال(  

                                        
   )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 179/  6( تفسري القرطيب  - )  235/  6( تفسري الطربي ) 1(
  )  1131/  4( سري ابن أيب حامت تف - )  236/  6( تفسري الطربي ) 2(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح )  239/  6( تفسري الطربي ) 3(
 - )  42/  3( تفسري الدر املنثور  - )  186/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  156/  6( تفسري الطربي ) 4(



  
217 

  
  :الدراسة

ا قول الكذب كما حكى اهللا عنهم , ومساع الكذب ونقله, من صفات اليهود اليت اشتهروا 
؛ فقد  وكذب بعضهم من علمائهم على بعض, فقد كذبوا على اهللا وعلى أنبيائه, يف كتابه

  :كذبوا على اهللا
، خترصوا هللا كذباً فهم قد  رمحه اهللا كما قال جماهد , باختالقهم أن له ولد بغري علم - 

باهللا وبعظمته وأنه ال  فافتعلوا له بنني وبنات بغري علم منهم حبقيقة ما يقولون، ولكن جهالً 
  . ه يف خلقه شريكه بنون وبنات وال صاحبة، وال أن يشركـينبعي ملن كان إهلا أن يكون ل

بكتمان احلق والعلم، حىت وإن كان وحيًا منزًال من اهللا تعاىل هلم، : وكذبوا على اهللا - 
م الفاسدة، قال اهللا  م ال يتورعون عن جحده وكتمانه مادام ال خيدم أغراضهم وغايا فإ

אאא{: تعاىل عنهم يعاتبهم على ذلك
{ ] 3/71سورة آل عمران[  

عه والكذب على اهللا مبا يتفق مع أهوائهم بتحريف كالمه وشر : وكذبوا على اهللا  - 
{: وأغراضهم الفاسدة قال تعاىل       

אאאא
אאZ78 {] 3/78عمران آل  رةسو[   

، وهم اليهود الذين كانوا حوايل وإن من أهل الكتاب: م ومعىن هذه اآليات الفاضحة هل
{حيرفون ,، على عهده من بين إسرائيلصلى اهللا عليه وسلم مدينة رسول اهللا 

א   {] لتظنوا أن الذي حيرفونه : يعين ]3/78سورة آل عمران
وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم، فحرفوه : بكالمهم من كتاب اهللا وتنزيله، يقول اهللا عز وجل

وأحدثوه من كتاب اهللا، ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل 
مما أنزله اهللا على أنبيائه، وما هو من عند اهللا، : اب اهللا من عند اهللا، يقولفأحلقوه يف كت

وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم، فأحدثوه مما أنزله اهللا إىل أحد من أنبيائه، ولكنه مما : يقول
א{: عز وجل يقول . أحدثوه من قبل أنفسهم، افرتاء على اهللا א 

                                                                                                                  
  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح )  116/  6( تفسري القرطيب 
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 {] م يتعمدون قيل الكذب على اهللا، : يعين بذلك ]3/75سورة آل عمران أ
والشهادة عليه بالباطل، واإلحلاق بكتاب اهللا ما ليس منه طلبا للرياسة واخلسيس من حطام 

  )1(. دنياال
زعموا أن اهللا عهد إليهم يف كتبهم أن ال يؤمنوا لرسول حىت وكذبوا على اهللا حني  - 

يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء 
{: ا قال تعاىلتأكله     א  א א  

        א     
Z183 {] 3/183عمران سورة آل[   

  :وهنا كذبتان كبريتان
م يف نسبتهم ما طلبوه اىل اهللا افرتاءاً عليه: األوىل - 1   .كذ
م كذبوا يف ادعئهم تصديق النيب إذا أرسل، فقد جاءهم رسل حققوا هلم ما : الثانية - 2 أ
  .وكذبوه أيضاً  صلى اهللا عليه وسلم نوه ومع ذلك كذبوهم بل وقتلوهم مث جاءهم حممد مت
ذه اآلية، أن الذين وصف صفتهم من اليهود الذين كانوا على عهد " وإمنا أعلم اهللا عباده 

م على اهللا، وافرتائهم على قلن ي صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  روا، وأن يكونوا يف كذ
م، وتكذ ، وجحودهم نبوته، حمقاً  وهم يعلمونه صادقاً  صلى اهللا عليه وسلم  يبهم حممداً ر

عندهم يف عهد اهللا تعاىل إليهم أنه رسوله إىل خلقه، مفروضة طاعته إال   وهم جيدونه مكتوباً 
كمن مضى من أسالفهم الذين كانوا يقتلون أنبياء اهللا بعد قطع اهللا عذرهم باحلجج اليت 

ا،  ا، افرتاء على اهللا، واستخفافا حبقوقهأيدهم اهللا    ".واألدلة اليت أبان صدقهم 
فقالوا ,مليقات اهللا  عليه السالم وكذب من يعدون من صّالحهم الذين اختارهم موسى 

ودأب علماؤهم على الكذب وتغيري أحكام اهللا حبسب , لقومهم غري ما مسعوه من الوصايا
ا  م كذبوا على املسلمنيالرشوة اليت يأخذو بعدم آداء األمانة  من املتحاكمني هلم، بل أ

ذا فقال تعاىل عنهم {: اليهم حبجة أن اهللا قد مسح هلم   א  


                                        
   323:ص 3:جي تفسري الطرب ) 1(
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  א    א   א א   Z75 {
  ]3/75 عمران سورة آل[

فمنهم األمني ومنهم : وإن كان سياق اآلية فيه أمر طبيعي قد ينسحب على كل الناس
أن هؤالء اليهود يرون , وأمته صلى اهللا عليه وسلم دون ذلك، ولكن هنا تنبيه لرسول اهللا 

ا هلم كذبًا على اهللاعدم الوفاء ل إمنا أراد جل ", لمسلمني أمرًا من أمور دينهم اليت أذن اهللا 
ذه اآليات حتذيرهم أن يأمتنوهم على  وعز بإخباره املؤمنني خربهم على ما بينه يف كتابه 

م، الستحالل كثري منهم أموال املؤمنني   )1( "أمواهلم، وختويفهم االغرتار 

،  يبني ألمته ما كانت اليهود تكذب به وتلبس على املسلمني صلى اهللا عليه وسلم  وكان
إن اليهود تقول (( صلى اهللا عليه وسلم قيل للنيب : قال_  كما يف حديث أيب سعيد اخلدري
كذبت يهود،  ((: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا  .))إن العزل هو املوؤودة الصغرى

  )2( .))كذبت يهود، لو أراد اهللا خلقها مل يستطع عزهلا
كانت يهود يقولون من أتى امرأته وهي جمبية من ((: قال_  وعن جابر بن عبد اهللا 

  )3(  .))كذبت يهود((: فذكر ذلك لرسول اهللا فقال .))دبرها يف قبلها كان ولده أحول
م يكذبون وهم على اهللا أكذب كما يف حديث عائشة لم صلى اهللا عليه وسوقد صرح   بأ

من املعروف  أن يهودية كانت ختدمها فال تصنع عائشة إليها شيئاً ((: قالت رضي اهللا عنها 
 صلى اهللا عليه وسلم إال قالت هلا اليهودية وقاك اهللا عذاب القرب قالت فدخل رسول اهللا 

 ))؟ال وعم ذاك(( :قال .))يا رسول اهللا هل للقرب عذاب قبل يوم القيامة(( :فقلت ))علي
  :قال .وقاك اهللا عذاب القرب :إال قالت هذه اليهودية ال نصنع إليها من املعروف شيئاً  :قالت

مث مكث  :قالت ،كذب ال عذاب دون يوم القيامةأ عز وجل كذبت يهود وهم على اهللا 
 ،رة عيناهحمم ،بثوبه بعد ذاك ما شاء اهللا أن ميكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتمالً 

أيها الناس لو  ،أيها الناس أظلتكم الفنت كقطع الليل املظلم((وهو ينادى بأعلى صوته 

                                        
  )3/319(تفسري الطربي) 1(
صفحة  10: وأيب يعلى جزء  252:ص 2:ج وابوداود 329: صفحة  2: رواه االمام امحد املسند جزء ) 2(

  بالفاظ متقاربه 81: صفحة  2: والطرباين يف املعجم الكبري جزء 
  85 313:ص 5:جرواه النسائي ) 3(
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أيها الناس استعيذوا باهللا من عذاب القرب فإن  ،وضحكتم قليالً  تعلمون ما أعلم لبكيتم كثرياً 
  )1( .))عذاب القرب حق

م على رسول اهللا استمر بعد وفاته  ولكن كان هلم  صلى اهللا عليه وسلم بل إن كذ
 عبد اهللا بن عمر فدع أهل خيربملا ((: قال رضي اهللا عنهما باملرصاد فعن ابن عمر _  عمر

كان  صلى اهللا عليه وسلم إن رسول اهللا ((فقال  ))خطيباً _ قام عمر  رضي اهللا عنهما 
ال نقركم ما أقركم اهللا، وإن عبد اهللا بن عمر خرج إىل ماله على أمواهلم وق عامل يهود خيرب

هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجاله، وليس لنا هناك عدو غريهم هم عدونا 
متنا وقد رأيت إجالءهم : فقال على ذلك أتاه أحد بين أيب احلقيق_ فلما أمجع عمر  .))و

وعاملنا على األموال وشرط   صلى اهللا عليه وسلميا أمري املؤمنني أخترجنا وقد أقرنا حممد 
كيف بك (( صلى اهللا عليه وسلم أظننت أين نسيت قول رسول اهللا _  ذلك لنا فقال عمر

فقال كانت هذه هزيلة من أيب  .))إذا أخرجت من خيرب تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة
  )2( ._فأجالهم عمر  .))كذبت يا عدو اهللا((: القاسم قال

م طرفة عني  ت وكذب ال ينبغي الثقة    .وهكذا هم إىل اليوم أهل 
  

                                        
 ذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاهه وقال ابن كثري 81:ص 6:جرواه امحد ) 1(
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  حسدهمفي اآلثار الواردة : سادساملبحث ال

  :اآلثار

{: قولـه تعاىل א  אא  
אאאאאא

Z109 {] 2/109سورة البقرة[  
: يف قوله أخربنا معمر، عن الزهري: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال -  299-1479
}א {1(. هو كعب بن األشرف(  
ثنا يونس : وحدثنا أبو كريب قال. حدثين ابن إسحاق: ثنا سلمة قال: حدثنا ابن محيد قال - 300-1481

حدثين سعيد : حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال: ثنا حممد بن إسحاق قال: بن بكري قال
كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من : قال هللا عنهما رضي ا بن جبري أو عكرمة عن ابن عباس

وكانا جاهدين يف رد الناس عن  صلى اهللا عليه وسلم أشد يهود للعرب حسدًا إذ خصهم اهللا برسوله 
  )2(. اآلية} א{: زل اهللا فيهماـاإلسالم مبا استطاعا فأن

{: حدثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا بشر بن معاذ قال -  301-1483
א { 3(. واإلسالم دين اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بعد ما تبني هلم أن حممداً رسول اهللا(  

: أيب جعفر عن أبيه عن الربيع عن أيب العاليةثنا ابن : ثنا إسحاق قال: حدثين املثىن قال -302-1484
}א {جيدونه مكتوباً  صلى اهللا عليه وسلم تبني هلم أن حممدًا رسول اهللا : يقول

 )4(. عندهم يف التوراة واإلجنيل

فكفروا به حسداً وبغيًا إذ  : مثله؛ وزاد فيه الربيعثنا ابن أيب جعفر عن أبيه عن  : حدثت عن عمار قال-303
  )5(. كان من غريهم

                                        
  )  261/  1( تفسري الدر املنثور  - )  204/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  487/  1( تفسري الطربي ) 1(
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ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن : ثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو كريب قال - 304-1486
من بعد : يقول اهللا تعاىل ذكره} א{: رضي اهللا عنهما  الضحاك عن  ابن عباس

فعريهم اهللا والمهم ووخبهم أشد . ما أضاء هلم احلق مل جيهلوا منه شيئًا ولكن احلسد محلهم على اجلحد
  .املالمة
{: ه تعاىلـقول      אא 

אאא  א  Z73{ ] سورة آل عمران
3/73[   

يف  ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أيب جنيح عن  جماهد: حدثين حممد بن عمرو قال - 305-5731
אא{: قوله

אאZ73 { :حسداً من يهود أن تكون النبوة يف غريهم وإرادة أن يتبعوا على دينهم.  
אא{: قوله ثنا سعيد عن  قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال - 306-5733

 {زل اهللا كتابًا مثل كتابكم وبعث نبيًا مثل نبيكم حسدمتوهم على ـملا أن: يقول
  ) {)1אא{ذلك؛ 
אא{: ه تعاىلـقول

אאZ99{ ] 3/99سورة آل عمران[   
 ثين الثقة عن  زيد بن أسلم: ثنا سلمة عن حممد بن إسحاق قال : حدثنا ابن محيد قال -307-5945
سا يف اجلاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على املسلمني شديد مر شاس بن قيس وكان شيخًا قد ع: قال

فغاظه . من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم يتحدثون فيه -احلسد هلم على نفر من أصحاب رسول اهللا 
ما رأى من مجاعتهم وألفتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية، 

ا من قرار، فأمر فىت شاباً من قد اجت: فقال ذه البالد واهللا ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم  مع مأل بين قيلة 
اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا : اليهود وكان معه فقال
. كان الظفر فيه لألوس على اخلزرجوكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه األوس واخلزرج و . تقاولوا فيه من األشعار

ففعل فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حىت تواثب رجالن من احليني على الركب أوس بن قيظي أحد 
: بين حارثة بن احلرث من األوس وجبار بن صخر أحد بين سلمة من اخلزرج فتقاوال مث قال أحدمها لصاحبه

                                                                                                                  
  .إسناده ضعيف
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: والظاهرة -قد فعلنا السالح موعدكم الظاهرة : ب الفريقان وقالواإن شئتم واهللا رددناها اآلن جذعه وغض
فخرجوا إليها وحتاور الناس فانضمت األوس بعضها إىل بعض واخلزرج بعضها إىل بعض على  -احلرة 

فخرج إليهم فيمن معه من  صلى اهللا عليه وسلم فبلغ ذلك رسول اهللا . دعواهم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية
يا معشر املسلمني اهللا اهللا أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم ((: ن من أصحابه حىت جاءهم فقالاملهاجري

بعد إذ هداكم اهللا إىل اإلسالم، وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر اجلاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به 
ا ن ))بينكم ترجعون إىل ما كنتم عليه كفاراً  زعة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السالح ـفعرف القوم أ

صلى اهللا عليه مث انصرفوا مع رسول اهللا . نق الرجال من األوس واخلزرج بعضهم بعضاً من أيديهم وبكوا وعا
زل اهللا يف شاس بن ـسامعني مطيعني قد أطفأ اهللا عنهم كيد عدو اهللا شاس بن قيس وما صنع فأن وسلم 

Z98אאא{قيس وما صنع 
אא {] 3/99 عمرانسورة آل[. ..

يف أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما  عز وجل زل اهللا ـاآلية وأن
אאאא{من أمر اجلاهلية صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس 

אא {إىل قوله :}א{ ] سورة
  )1( ]3/105آل عمران 
سورة احلديد [ }אא{: تعاىل قولـه
57/29[  

אאאאא{: قوله ثنا سعيد عن  قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -308-26104
     زلت هذه اآلية حسد أهل الكتاب ـملا ن: اآلية قال} א

ذكر لنا أن نيب اهللا : اآلية قال} א{زل اهللا عز وجل ـني عليها فأناملسلم
إمنا مثلنا ومثل أهل الكتابني قبلنا كمثل رجل استأجر أجراء يعملون إىل ((: كان يقول صلى اهللا عليه وسلم 

عمله وملوا فحاسبهم فأعطاهم على قدر ذلك مث استأجر أجراء الليل على قرياط فلما انتصف النهار سئموا 
مايل : وأكثرهم أجراً؟ قال ما شأن هؤالء أقلهم عمالً : إىل الليل على قرياطني يعملون له بقية عمله فقيل له

  )2( )).فأرجوا أن نكون حنن أصحاب القرياطنيأعطي من شئت 

                                        
  .إسناده ضعيف) 278/ 2( تفسري الدر املنثور ) 22/ 4( تفسري الطربي )1(
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אאאא{: ه تعاىلـقول
אZ19 {]22/19 احلـج سورة[  

ثين أيب، عن أبيه، عن ابن : ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: حدثنا حممد بن سعد، قال -  309-18889
هم أهل الكتاب، قالوا : قال }אאא{: ، قولهرضي اهللا عنهما  عباس

حنن أحق باهللا، آمنا مبحمد، : وقال املؤمنون. حنن أوىل باهللا، وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم: لمؤمننيل
وكان ذلك . زل اهللا من كتاب، فأنتم تعرفون كتابنا ونبينا، مث تركتموه وكفرمت به حسداـوآمنا بنبيكم ومبا أن
م   )1(. خصومتهم يف ر

  ]114/5سورة الناس [ }Z5א{: قوله
א{: يف قوله قال  ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال - 310-29676

Z5 {2( وا به إال حسدهميهود مل مينعهم أن يؤمن: قال(  
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  :الدراســــة

صفة احلسد : صلى اهللا عليه وسلم ومن صفات اليهود اليت ظهرت جبالء بعد مبعثه 
 كما كان حسدهم للمسلمني,إذ مل يكن منهم  صلى اهللا عليه وسلم املقيت للنيب 

فقال اهللا   عليه وسلم صلى اهللالذين هداهم اهللا ومّن عليهم باتباع هذا النيب الكرمي 
{:تعاىل عنهم  א  א   א א  

 א א  א     א     Z
105 {]2/105ورة البقرة س[  

ى املؤمننيو :يقول الطربي عن الركون  يف هذه اآلية داللة بينة على أن اهللا تبارك وتعاىل 
م  إىل أعدائهم من أهل الكتاب واملشركني، واالستماع من قوهلم وقبول شيء مما يأتو

هم على ما يستبطنه هلم أهل به، على وجه النصيحة هلم منهم؛ بإطالعه جل ثناؤه إيا
من الضغن واحلسد وإن أظهروا بألسنتهم خالف ما هم  الكتاب واملشركون

  )1(.مستبطنون
אא{ :وأما قوله تعاىل

 אא  אא א א       
אZ109 {] فقد ورد أنه  ]2/109سورة البقرة

ال يراها خاصة  يف آحاد بعض اليهود بعينهم كما يف اآلثار السابقة ولكن اإلمام الطربي
يف كعب أوغريه بل هي عامة ملن ظهرة أمارات احلسد عليهم يف مواطن كثرية 

 كعب بن األشرف  }א{: قولهليس لقول القائل عىن بو :فقال
معىن مفهوم؛ ألن كعب بن األشرف واحد وقد أخرب اهللا جل ثناؤه أن كثريا منهم يودون 

م : ألن اهللا جل ثناؤه قد وصفهم بصفة اجلماعة فقال. لو يردون املؤمنني كفاراً بعد إميا
} א א   {  فذلك دليل على أنه عىن الكثرة يف
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م كما قال الربيع بن أنس )1(. العدد : ونبه تعاىل أن حسدهم هذا مل يؤمروا به يف كتا
  فعلى أي شيء حيسدون املسلمني؟. أنه من قبل أنفسهم

، وعلى ديننا، وعلى يسر شريعتنا، صلى اهللا عليه وسلم ينا حيسدوننا على نب: نقول
وعلى كوننا آخر األمم، واليت اختارها اهللا لتكون شاهدة على باقي األمم، وعلى 

إمنا أجلكم يف ((: صلى اهللا عليه وسلم مضاعفة اهللا ألجرنا مع قلة عملنا، كما قال 
س، ومثلكم ومثل اليهود أجل من خال من األمم كما بني صالة العصر ومغرب الشم

من يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط : كمثل رجل استعمل عماًال فقال  والنصارى
من يعمل يل من نصف النهار إىل العصر فعملت النصارى، مث : فعملت اليهود، فقال

 عملون من العصر إىل املغرب بقرياطني قرياطني قالوا حنن أكثر عمًال وأقل عطاء،أنتم ت
  )2(.)) فذاك فضلي أوتيه من شئت: قال. ال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: قال

بل و حيسدوننا على ثالث يغفل عن فضلها بعض املسلمني ويتمناها اليهود كما بينها  
املشهور يف قوهلم السام  رضي اهللا عنها يف حديث عائشة  صلى اهللا عليه وسلم الرسول 

فقالوا السام عليك يا  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا دخل اليهود على ((: عليكم وفيه
: رضي اهللا عنها وعليك، فقالت عائشة  :صلى اهللا عليه وسلم حممد، فقال النيب 

لذلك فسكت، مث دخل  صلى اهللا عليه وسلم فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النيب 
صلى اهللا   النيب عليك، فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية: آخر فقال السام عليك، فقال

وعليك : السام عليك، فلم أصرب حىت قلت: لذلك، مث دخل الثالث فقال عليه وسلم 
 صلى اهللا عليه وسلم أحتيون رسول اهللا  السام وغضب اهللا ولعنته إخوان القردة واخلنازير

ال حيب الفحش وال  إن اهللا(( :صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا ! مبا مل حييه اهللا
التفحش قالوا قوًال فرددنا عليهم، إن اليهود قوم حسد وهم ال حيسدونا على شيء كما 

  .))حيسدونا على السالم وعلى آمني
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على اجلمعة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا  سدوناحيعلى شيء كما  سدوناحال ((ويف رواية  
: عنها، وعلى القبلة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف اإلمام

  )1(  .))آمني
ومل حيسدوا املسلمني على  ،ن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسدإ((ويف رواية  
مامهم يف املكتوبة إوقوهلم خلف  ،وإقامة الصفوف ،رد السالم :فضل من ثالثأ

  )2(  .))آمني
ما حسدتكم اليهود على شيء ما (( صلى اهللا عليه وسلم ويف آمني ورد أيضًا قولـه 

  )3(  .))حسدتكم على آمني فأكثروا من قول آمني
وبعد أن نبه عليه الصالة والسالم أمته ما بلغه حسد اليهود هلم ناسب أن حيذرهم من 
احلسد، وأنه سبب ضياع الدين فيمن قبلهم، وما أداه حسد اليهود وغريهم، وأنه منقلب 

دب إليكم داء األمم قبلكم؛ احلسد ((: ليه وسلم صلى اهللا ععليهم بسوء فقال 
والبغضاء والبغضاء هي احلالقة، حالقة الدين ال حالقة الشعر، والذي نفس حممد بيده 

  )4( .))ال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أنبئكم بشيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم
إياكم واحلسد فإن ((: قال صلى اهللا عليه وسلم عن النيب _ ويف حديث أيب هريرة  

  )5( .))النار احلطب أو قال العشباحلسد يأكل احلسنات كما تأكل 
سيصيب أميت داء ((: قال صلى اهللا عليه وسلم عن النيب _ ويف حديث أيب هريرة 

التنافس يف الدنيا األشر والبطر والتكاثر و : يا نيب اهللا وما داء األمم؟ قال: األمم، قالوا

                                        
األلباين  ححهوص بالفاظ متقاربة 2/56والبيهقي  574وابن خزمية يف صحيحة 135-6/134رواه اإلمام أمحد  )1(

  1997يف صحيح اجلامع رقم 
وإسناده حسن )  113 2( احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد  وقال 147 :ص 5:املعجم األوسط جرواه الطرباين  )2(

   1/194وحسنه املنذري يف الرتغيب والرتهيب 
  5613وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 857رقم  1/279رواه ابن ماجة  )3(
  مع علة يسرية777ويف ارواء الغليل برقم 3361واورده االلباين يف صحصح اجلامع رقم 664/ 4 ه الرتمذيروا )4(
  2197وهو يف ضعيف اجلامع لاللباين رقم 276:ص 4:سنن أيب داود ج )5(
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وسيأيت مزيد من العرض لبعض هذه   )1( )).والتباغض والتحاسد حىت يكون البغي مث اهلرج
  .فات وغريها يف الفصول القادمة بإذن اهللالص

                                        
  3658رواه احلاكم وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم) 1(
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  وفيه مخسة فصول 

  .اإلميان باهللا موقفهم مناآلثار الواردة يف : الفصل األول 
  .اآلثار الواردة يف موقفهم من اإلميان باملالئكة: الفصل الثاين

  .اآلثار الواردة يف موقفهم من اإلميان بالكتب: لثالثالفصل ا
  .اآلثار الواردة يف موقفهم من اإلميان باألنبياء: الفصل الرابع

  .اآلثار الواردة يف موقفهم من اإلميان باليوم اآلخر والقدر: الفصل اخلامس
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  اإليمان با عقيدة اليھود فياآلثار الواردة في : الفصل األول 

  ميان بعضهم باهللاآلثار الواردة في إ: ولاملبحث األ
  :اآلثار

  ]2/88سورة البقرة [} א{: قوله تعاىل

א{: قوله ثنا سعيد عن  قتادة: ثنا يزيد بن زريع قال: بن معاذ قالحدثنا بشر  -311-1249
 {إمنا آمن من  فلعمري ملن رجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب

  )1( .أهل الكتاب رهط يسري
{: أخربنا معمر عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق قال: ىي قالحدثنا احلسن بن حي - 312-1250 

 {2( .ال يؤمن منهم إال قليل: قال(  
{: ه تعاىلـقول        א   

אא
אZ199{ ] 3/199سورة آل عمران[   

يعين هذه  -نزلت : قال ثين حجاج عن  ابن جريج: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 313-6682
  )3(.يف عبد اهللا بن سالم ومن معه -اآلية 

{:  ثنا شبل عن ابن أيب جنيح عن  جماهد: ثنا أبو حذيفة قال: حدثين املثىن قال - 314-6684
א{  من اليهود والنصارى

  )4(. وهم مسلمة أهل الكتاب

                                        
  )1/223(الصحيح  حسنه يف التفسري ). 408/  1( تفسري الطربي  )1(
 ). 215/  1( تفسري الدر املنثور  - )  171/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  51/  1( تفسري عبد الرزاق ) 2(

  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح 
  ). 416/  2( تفسري الدر املنثور  -)  846/  3( تفسري ابن أيب حامت ) 3(
  .)13/494(وصحح إسناده احلافظ يف الفتح ) 2/416(املنثور  تفسري الدر - 3/846تفسري ابن أيب حامت ) 4(
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  :الدراسة

, ومالئكته, واإلميان به, عبادةبال هإلفراد, رسله لدعوة اخللق - تبارك وتعاىل- أرسل اهللا 
{: كما قال تعاىل, وباليوم اآلخر, ورسله, وكتبه  א א א  

א א א      א
אאאZ136 {] 4/136سورة النساء[  

ومع ذلك فقد كثر فيهم الكفر والشرك  ,األنبياءومعلوم كثرة ما أرسل إىل اليهود من 
، وقلة اإلميان باليوم اآلخر، كل وتكذيب الكتب والرسل - حىت اشتهروا به- وقتل األنبياء، 
  .يف كتابه الكرمي - تبارك وتعاىل  - ذلك فصله اهللا 

فقد أنصف من آمن منهم واستثناه من الكفر، فلم يلعن إالّ , العدلوألن اهللا يأمر ب
אאא{: الذين كفروا من بين إسرائيل كما قال تعاىل

אאאא {]5/78دة سورة املائ[  
كما قال , الوعيد أو, فال يدخلهم يف عموم الذم, منهم ويستثين القليل من املؤمنني

אאאא{: تعاىل
אאאאאאא

 {] 2/83سورة البقرة[  
{: عند قولـه تعاىل وقد أمجل ذلك ابن كثري      

Z159 {] ًا عن بين إسرائيل إن قول تعاىل خمرب ي: "فقال ]7/159سورة األعراف
{: منهم طائفة يتبعون احلق ويعدلون به كما قال تعاىل א   א א

   א  א    Z113 {] وقال  ]3/113سورة آل
א{: تعاىل

א  א         א  { 
Zאא{: وقال تعاىل ]3/199رة آل عمران سو [

52אאאZ53
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: اآلية وقال تعاىل ]54- 28/52سورة القصص [ }א
}א     א  { ] 2/121سورة البقرة[ 

Z107אאאאא{وقال تعاىل 
         Z108  

Z109{ ] 1("   ]109- 17/107سورة اإلسراء(  
أن علماءهم يعلمون أن القرآن منزل من عند اهللا كما قال  - تبارك وتعاىل  - وأخرب 

{:تعاىل א   א    א  א 
 א          א Z114 {] سورة

{:وقوله ]6/114األنعام  א        
אאאZ94 {] سورة يونس
10/94[  

فإن كنت يا حممد يف : صلى اهللا عليه وسلم  يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد: "قال الطربي
شك من حقيقة ما أخربناك وأنزل إليك من أن بين إسرائيل مل خيتلفوا يف نبوتك قبل أن تبعث 

م جيدونك عندهم مكتوباً  سوالً ر  ا موصوف يف   إىل خلقه، أل ويعرفونك بالصفة اليت أنت 
م يف التوراة واإلجنيل؛ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة واإلجنيل   كتا

كذب والكفر بك وحنوه من أهل الصدق واإلميان بك منهم دون أهل ال كعبد اهللا بن سالم
   )2(" .منهم

א{: كما قال تعاىل  على املعاندين من مشركي مكة واحتج القرآن بأهل الكتاب
 א א א  א   א    א Z

107         Z108 
Z109 {] 109- 17/107سورة اإلسراء[  

                                        
  .539-3/538تفسري ابن كثري ) 1(
  ). 168/  11( تفسري الطربي ) 2(
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وإن تكفروا به، فإن الذين أوتوا العلم باهللا وآياته من قبل نزوله من مؤمين : "قال الطربي
 منهم بأنه من ، وعلماً ه وتكرمياً ـل تعظيماً  - أهل الكتابني، إذا يتلى عليهم هذا القرآن خيرون

م سجداً  - عند اهللا   )1( .باألرض ألذقا
منهم وكثري منهم   منهم ويشيد بالصاحلني املؤمنني - تبارك وتعاىل  - هكذا يستثي اهللا 

كافرون وهم من سنتعرض هلم عند بيان موقفهم من أركان اإلميان، فاحلكم هنا على األعم 
אא{: يف قولـه - تبارك وتعاىل  - م اهللا األغلب ونستثين من استثناه א  

אא
Z66 {] 5/66سورة املائدة[  

  

                                        
  ).  180/  15( الطربي  تفسري) 1(
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   اهللا بالنقائص همصفاآلثار الواردة في و :ثاني املبحث ال

  :وفيه أربعة مطالب 
  :نسبة الولد الى اهللا:: املطلب األول 

  :اآلثار

W 
אאWאאא 

{: قوله تعاىل א א  א   א א אא 
אאא {] 9/30سورة التوبة[  

مسعت  عبد اهللا بن : ثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 315-12913
א{: قوله عبيد بن عمري א א   {إن امسه فنحاص : قاهلا رجل واحد قالوا: قال

  )1( ]3/181 آل عمرانسورة [} א{: هو الذي قال: وقالوا
ثين حممد بن : ثنا حممد بن إسحاق قال: ثنا يونس بن بكري قال: يب قالحدثنا أبو كر  - 316-12914

أتى : قال رضي اهللا عنهما  ثين سعيد بن جبري أو عكرمة عن  ابن عباس: أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال
الصيف  سالم بن مشكم ونعمان بن أوىف وشأس بن قيس ومالك بن صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

{: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت ال تزعم أن عزيرا ابن اهللا؟ فأنزل يف ذلك من قوهلم: فقالوا
אאאאאא{: إىل... }א {)2(  

ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس : ثين عمي قال: أيب قال ثين: حدثين حممد بن سعد قال - 317-12915
كان يف   هو ابن اهللا من أجل أن عزيراً : وإمنا قالوا} אאא{: قوله رضي اهللا عنهما 

ا ما شاء اهللا أن يعملوا مث أضاعوها وعملوا بغري ا وكان . حلقأهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون 
م قد أضاعوا التوراة وعملوا باألهواء رفع اهللا عنهم التابوت وأنساهم التوراة  التابوت فيهم؛ فلما رأى اهللا أ
م حىت جعل الرجل ميشي كبده حىت نسوا  ونسخها من صدورهم وأرسل اهللا عليهم مرضا فاستطلقت بطو

 أن ميكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم فمكثوا ما شاء اهللا. التوراة ونسخت من صدورهم وفيهم عزير
فبينما . وكان عزير قبل من علمائهم فدعا عزير اهللا وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدره من التوراة

إىل اهللا نزل نور من اهللا فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة فأذن  هو يصلي مبتهالً 
مث إن . فعلق يعلمهم فمكثوا ما شاء اهللا وهو يعلمهم! قوم قد آتاين اهللا التوراة وردها إيل يا: يف قومه فقال

                                        
  ). 171/  4( تفسري الدر املنثور عن ابن جريج  -)  110/  10( تفسري الطربي  )1(
  ). 171/  4( تفسري الدر املنثور  -)  110/  10( تفسري الطربي  )2(
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التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذهابه منهم؛ فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم 
  )1( .واهللا ما أويت عزير هذا إال أنه ابن اهللا: فوجدوه مثله فقالوا

: ثنا أسباط عن  السدي: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثين حممد بن احلسني قال -  318-12916
}א א  א  { م ظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة إمنا قالت ذلك أل

زير غالما يتعبد يف رؤوس اجلبال ال ينزل وكان ع. وذهب علماؤهم الذين بقوا فدفنوا كتب التوراة يف اجلبال
فلم يزل يبكي حىت سقطت ! رب تركت بين إسرائيل بغري عامل : إال يوم عيد فجعل الغالم يبكي ويقول

: ه عند قرب من تلك القبور تبكي وتقولـفنزل مرة إىل العيد؛ فلما رجع إذا هو بامرأة قد مثلت ل. أشفار عينيه
وحيك من كان يطعمك ويكسوك ويسقيك وينفعك قبل هذا الرجل؟ : ال هلافق! يا مطعماه ويا كاسياه 

. اهللا: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بين إسرائيل؟ قال: قالت. فإن اهللا حي مل ميت: قال. اهللا: قالت
فأت  يا عزير إذا أصبحت غداً : فلم تبكي عليهم؟ فلما عرف أنه قد خصم وىل مدبرا فدعته فقالت: قالت

فلما أصبح انطلق عزير ! خرج فصل ركعتني فإنه يأتيك شيخ فما أعطاك فخذهار كذا وكذا فاغتسل فيه مث 
  ففتح فمه فألقى فيه شيئاً ! افتح فمك: إىل ذلك النهر فاغتسل فيه مث خرج فصلى ركعتني فجاءه الشيخ فقال

يا بين : هو من أعلم الناس بالتوراة فقالفرجع عزير و . كهيئة القوارير ثالث مرار  كهيئة اجلمرة العظيمة جمتمعاً 
وكتب  فعمد فربط على كل أصبع له قلماً . فقالوا يا عزير ما كنت كذاباً . إسرائيل إين قد جئتكم بالتوراة
فلما رجع العلماء أخربوا بشأن عزير فاستخرج أولئك العلماء كتبهم اليت  . بأصابعه كلها فكتب التوراة كلها

: مدفونة فعارضوها بتوراة عزير فوجدوها مثلها فقالوا )2(اة يف اجلبال وكانت يف خواب كانوا دفنوها من التور 
  )3( .ما أعطاك اهللا هذا إال أنك ابنه

 رضي اهللا عنهما ثين معاوية عن علي عن ابن عباس : ثنا أبو صاحل قال: حدثين املثين قال - 319-12917
  )4( .يشبهون: يقول} אא{: قوله
א{: قوله ثنا سعيد عن  قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال - 320-12918  

א {5( .ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم(  
                                        

إسناده  ). 171/  4( تفسري الدر املنثور  -)  1781/  6( تفسري ابن أيب حامت ) 10/112(تفسري الطربي) 1(
  ضعيف

  ).  1/368( اللسان . مجع خوبة ، وهي األرض اليت مل متطر بني أرضني ممطورتني ) 2(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح ).  172/  4(  تفسري الدر املنثور) 10/111(تفسري الطربي )3(
  ). 1783/  6( تفسري ابن أيب حامت  -)  112/  10( تفسري الطربي ) 4(
 - )  1783/  6( تفسري ابن أيب حامت  -)  271/  2( تفسري عبد الرزاق  -)  112/  10( تفسري الطربي ) 5(

  )1/223(لصحيح حسنه يف التفسري ا ). 173/  4( تفسري الدر املنثور 
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: سباط عن السديثنا أ: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثين حممد بن احلسني قال -  321-12919
}אא {1( .النصارى يضاهئون قول اليهود يف عزيز(  
{: ابن جريج  ثنا حجاج عن: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 322-12920 

א2( .النصارى يضاهئون قول اليهود: يقول} א(  
ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس : ثين عمي قال: ثين أيب قال: حدثين حممد بن سعد قال - 323-12921

{: قوله رضي اهللا عنهما   א א   {قالوا مثل ما قال أهل : يقول
  )3( .األوثان

אאWאאW 

  ]5/18سورة املائدة [} אאא{: قوله تعاىل
ثين حممد بن أيب حممد : ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال: قال حدثنا أبو كريب - 324-9060

 أتى رسول اهللا : قال رضي اهللا عنهما  ثين سعيد بن جبري أو عكرمة عن  ابن عباس: موىل زيد بن ثابت قال
صلى سول اهللا نعمان بن أضاء وحبري بن عمرو وشأس بن عدي فكلموه فكلمهم ر  صلى اهللا عليه وسلم 

كقول ! ما ختوفنا يا حممد حنن واهللا أبناء اهللا وأحباؤه: ودعاهم إىل اهللا وحذرهم نقمته فقالوا اهللا عليه وسلم 
  ) {)4אאא{: النصارى فأنزل اهللا جل وعز فيهم

{: ثنا أسباط عن  السدي: ثنا أمحد بن مفضل قال: سني قالحدثين حممد بن احل - 325-9061
אאم قالوا} א إن اهللا أوحى إىل إسرائيل أن ولدا : أما أبناء اهللا فإ

أن أخرجوا  : طهرهم وتأكل خطاياهم مث ينادي منادمن ولدك أدخلهم النار فيكونون فيها أربعني يوما حىت ت
א{: فذلك قوله. كل خمتون من ولد إسرائيل فأخرجهم   א   {] سورة آل

  )5( .ابن اهللا: منهم قال للمسيح ا النصارى فإن فريقاً وأم ]3/24عمران 
{: قوله: ثنا أسباط عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل قال: حدثنا حممد بن احلسني قال - 326-9062

 {] يهدي منكم من يشاء يف الدنيا فيغفر له : يقول ]2/284سورة البقرة

                                        
  .)2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  1782/  6( تفسري ابن أيب حامت  -)  112/  10( تفسري الطربي ) 1(
  ). 173/  4( تفسري الدر املنثور  -)  113/  10( تفسري الطربي ) 2(
  إسناده ضعيف ). 173/  4( تفسري الدر املنثور  -)  1783/  6( تفسري ابن أيب حامت ) 3(
  ) . 36/  2( تفسري ابن كثري  -)  120/  6( تفسري القرطيب  -)  164/  6( تفسري الطربي ) 4(
  .)2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  36/  2( تفسري ابن كثري  -)  164/  6( تفسري الطربي  )5(
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  )1( .ومييت من يشاء منكم على كفره فيعذبه
{: قوله تعاىل  א א אא  א א  א 

אאאאZ30{ ] سورة
  ]9/31التوبة 

مسعت عبد اهللا بن : ثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 327-12913
אאאאאאא{: قوله عبيد بن عمري

אאאאZ30{ قاهلا رجل : قال
א{: هو الذي قال: إن امسه فنحاص وقالوا: واحد قالوا      א 

אאאאZ181 {] 2( ]3/181سورة آل عمران(   
ثين حممد بن أيب حممد : ثنا حممد بن إسحاق قال: ثنا يونس بن بكري قال: حدثنا أبو كريب قال --328

أتى رسول اهللا  : قال رضي اهللا عنهما  ة عن ابن عباسثين سعيد بن جبري أو عكرم: موىل زيد بن ثابت قال
كيف : سالم بن مشكم ونعمان بن أوىف وشأس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا  صلى اهللا عليه وسلم 

א{: نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت ال تزعم أن عزيرا ابن اهللا؟ فأنزل يف ذلك من قوهلم
אאא אאאא אא

 א  Z30{ ] إىل.. .]9/31سورة التوبة :}  Z75{ 
  )3( ]5/76ائدة سورة امل[

ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس : ثين عمي قال: ثين أيب قال: حدثين حممدبن سعد قال - 329-12915
אאאאאאא{: قوله رضي اهللا عنهما 

אאאאZ30{ هو : وإمنا قالوا
ا ما شاء اهللا أن يعملوا  مث ابن اهللا من أجل أن عزيرا كان يف أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون 

م قد أضاعوا التوراة وعملوا باألهواء رفع . أضاعوها وعملوا بغري احلق وكان التابوت فيهم؛ فلما رأى اهللا أ
م حىت  اهللا عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم وأرسل اهللا عليهم مرضًا فاستطلقت بطو

                                        
حسنه يف )  45/  3( ر تفسري الدر املنثو  - )  1129/  4( تفسري ابن أيب حامت )  166/  6( تفسري الطربي  )1(

  .)2/281(التفسري الصحيح 
  ). 171/  4( تفسري الدر املنثور )  110/  10( تفسري الطربي ) 2(
  ). 171/  4( ، تفسري الدر املنثور ) 110/  10( تفسري الطربي  )3(
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فمكثوا ما شاء اهللا أن ميكثوا . م عزيرجعل الرجل ميشي كبده حىت نسوا التوراة ونسخت من صدورهم وفيه
بعد ما نسخت التوراة من صدورهم وكان عزير قبل من علمائهم فدعا عزير اهللا وابتهل إليه أن يرد إليه الذي 

فبينما هو يصلي مبتهًال إىل اهللا نزل نور من اهللا فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان . نسخ من صدره من التوراة
فعلق يعلمهم فمكثوا ! يا قوم قد آتاين اهللا التوراة وردها إيل: راة فأذن يف قومه فقالذهب من جوفه من التو 
مث إن التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذهابه منهم؛ فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان . ما شاء اهللا وهو يعلمهم

  )1(. أنه ابن اهللاواهللا ما أويت عزير هذا إال : فيه على الذي كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله فقالوا
{: السدي ثنا أسباط عن: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثين حممد بن احلسني قال - 330-12916

אאאאאאאאא
  א    א Z30{  م ظهرت عليهم العمالقة إمنا قالت ذلك أل

وكان عزير غالمًا يتعبد يف . فقتلوهم وأخذوا التوراة وذهب علماؤهم الذين بقوا فدفنوا كتب التوراة يف اجلبال
فلم يزل ! رب تركت بين إسرائيل بغري عامل: عل الغالم يبكي ويقولرؤوس اجلبال ال ينزل إال يوم عيد، فج

فنزل مرة إىل العيد؛ فلما رجع إذا هو بامرأة قد مثلت له عند قرب من تلك . يبكي حىت سقطت أشفار عينيه
وحيك من كان يطعمك ويكسوك ويسقيك وينفعك : فقال هلا! يا مطعماه ويا كاسياه: القبور تبكي وتقول

يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بين : قالت. فإن اهللا حي مل ميت: قال. اهللا: لرجل؟ قالتقبل هذا ا
يا عزير إذا : فلم تبكي عليهم؟ فلما عرف أنه قد خصم وىل مدبراً فدعته فقالت: قالت. اهللا: إسرائيل؟ قال

ر كذا وكذا فاغتسل فيه مث أخرج فصل ركعتني فإنه يأتيك شيخ ! فما أعطاك فخذه أصبحت غدًا فأت 
! افتح فمك: فلما أصبح انطلق عزير إىل ذلك النهر فاغتسل فيه مث خرج فصلى ركعتني فجاءه الشيخ فقال

فرجع عزير وهو من أعلم . ففتح فمه فألقى فيه شيئًا كهيئة اجلمرة العظيمة جمتمعا كهيئة القوارير ثالث مرار
فعمد فربط على  . فقالوا يا عزير ما كنت كذاباً . تكم بالتوراةيا بين إسرائيل إين قد جئ: الناس بالتوراة فقال

فلما رجع العلماء أخربوا بشأن عزير فاستخرج . كل أصبع له قلما وكتب بأصابعه كلها فكتب التوراة كلها
أولئك العلماء كتبهم اليت كانوا دفنوها من التوراة يف اجلبال وكانت يف خواب مدفونة فعارضوها بتوراة عزير 

  )2( .ما أعطاك اهللا هذا إال أنك ابنه: جدوها مثلها فقالوافو 
אאWאאא 

 }Z158אאא{: قوله تعاىل
  ]37/159سورة الصافات [

                                        
  إسناده ضعيف ). 171/  4( تفسري الدر املنثور  -)  1781/  6( تفسري ابن أيب حامت ) 1(
  .)2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  172/  4( تفسري الدر املنثور  )2(



  
239 

ثنا عمرو بن سعيد األبح عن سعيد بن أيب : حدثنا عمرو بن حيىي بن عمران بن عفرة قال -331-22765
Z158אאא{: يف قوله عروبة عن قتادة

: إن اهللا تبارك وتعاىل تزوج إىل اجلن فخرج منهما املالئكة قال: قالت اليهود ]37/159سورة الصافات [ }
  )1(. سبحانه سبح نفسه

                                        
  ). 134/  15( تفسري القرطيب )  108/  23( تفسري الطربي  )1(
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  :الدراسة

سفار التوراة حىت أعلى بين اسرائيل قتل رجاهلم وسىب ذراريهم وأحرق  ملا استوىل خبتنصر
ومل  ،حىت قرأه من صدره عليه السالم هلم عزيراً أوزعموا أن اهللا  ،مل يبق فيهم من حيفظ التوراة

, كما يف اآلثار السابقة  نه ابن اهللا وعبدوهأوهلذا قالوا ب ؛يكن أحد قرأه حفظاً ال قبله وال بعده
مل يستطع موسى : فمدار األمر على إخراج التوراة بعد اندراسها؛ فلذلك قالت بنو إسرائيل

ا إال يف كتاب وأتانا  من غري كتاب، فرماه طوائف منهم فقالوا هو ابن اهللا  ا عزيرأن يأتينا 
  )1(. عز وجل جل اهللا و 

ويف سريته روايات كثرية يغلب عليها الوضع   )2( عليه السالم والعزير من ذرية هارون 
أنه الذي مّر  وفيها من االسرائيليات الشيء الكثري واملشهور )3(كما بني ذلك ابن كثري، 

، وقيل غري ذلك يف أنه إرميا ، وذكر الطربيعلى القرية كما يف سورة البقرة عند أكثر املفسرين
وال بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم " :الذي مر على القرية، مث قال

وال حاجة بنا إىل معرفة امسه  ،وجائز أن يكون إرميا ذلك عزيراً  وجائز أن يكون ،قائل ذلك
  )4( .إذ مل يكن املقصود باآلية تعريف اخللق اسم قائل ذلك

من  أن الذي يقول ذلك بعض اليهود وليس كلهم بل الصدوقية قال بعض أهل العلم
بأن خصوص هذا : وميكن أن جياب: "قال ابن حجر .وباقي الطوائف تنكر هذا )5( اليهود

م ذكر من كفروا به   )6( ."اخلطاب ملن كان متصفاً بذلك، ومن عداهم يكون جوا
فليس  , لكن اهللا ذكر ذلك عنهم بامسهم املعرف فنحن ننسبه إليهم كما نسبه اهللا إليهم

  .كذاإن اهللا فقري، وليس كلهم عبد العجل وه: كلهم قال

                                        
  .328ص/40تاريخ مدينة دمشق ج) 1(
  . 40/317قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق وساق نسبه اليه ) 2(
  .وما بعده 631قصص األنبياء ص) 3(
  ).3/29يتفسري الطرب  )4(
طائفة من اليهود نسبوا إىل رجل يقال له صدوق وهم يقولون من بني سائر اليهود إن العزير بن اهللا وكانوا جبهة ) 5(

  .476ص/4واجلواب الصحيح البن تيمية ج82ص/1الفصل يف امللل البن حزم ج..اليمن انظر
  . 449ص/11فتح الباري ج) 6(
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فإذا قاهلا واحد فيتوجه أن  ،مل يبق يهودي يقوهلا بل انقرضوا: قال النقاش" :قال القرطيب
مشهورة يف الناس  وأقوال النبهاء أبداً . تلزم اجلماعة شنعة املقالة، ألجل نباهة القائل فيهم

ا   )1( ".فمن ههنا صح أن تقول اجلماعة قول نبيهها. حيتج 
ونعمان  سالم بن مشكم وقيل فنحاص: فقيل, وقد مر يف اآلثار أن القائل غري واحد

  .ومالك بن الصيف وشأس بن قيس بن أوىف
אאאא{: وقد رد اهللا عليهم قوهلم الشنيع فقال

אאאאאאא
 {] 9/30سورة التوبة[  
وللعلماء فيهم ثالثة , من الذين كفروا  من سبقهم يشبهون :}{: وقوله

  :أقوال
  .الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى: قول عبدة األوثان :األول - 1
  . بنات اهللا املالئكة: قول الكفرة: الثاين - 2
على الكفر، كما أخرب عنهم قول أسالفهم، فقلدوهم يف الباطل واتبعوهم : الثالث - 3

  )2( .]43/23 سورة الزخرف[ }{: بقوله تعاىل
  

                                        
  .117ص/8جتفسري القرطيب ) 1(
  .118ص/8لقرطيب جتفسري ا) 2(
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  نسبة الفقر والبخل والتعب الى اهللا: املطلب الثاني 

  اآلثار

אאWאאא 

א{: قوله تعاىل    א  א א  א 
 א א א    א  Z181{ ] سورة آل عمران

3/181[  
ثنا حممد بن أيب : ثنا حممد بن إسحاق قال: يونس بن بكري قالثنا : حدثنا أبو كريب قال - 332-6615

دخل أبو بكر الصديق : قال رضي اهللا عنهما  حممد موىل زيد بن ثابت عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس
ئهم بيت املدارس فوجد من يهود ناسًا كثريًا قد اجتمعوا إىل رجل منهم يقال لـه فنحاص كان من علما_ 

فواهللا ! وحيك يا فنحاص اتق اهللا وأسلم: لفنحاص_ فقال أبو بكر . أشيع: وأحبارهم ومعه حرب يقال له
قال ! إنك لتعلم أن حممداً رسول اهللا قد جاءكم باحلق من عند اهللا جتدونه مكتوبًا عندكم يف التوراة واإلجنيل

ا لفقري، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه واهللا يا أبا بكر ما بنا إىل اهللا من فقر وإنه إلين: فنحاص
ألغنياء، ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنياً عنا 

والذي نفسي بيده لوال العهد : فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال. ما أعطانا الربا
فذهب فنحاص إىل ! لضربت عنقك يا عدو اهللا، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقني الذي بيننا وبينك

صلى اهللا عليه فقال رسول اهللا ! يا حممد انظر ما صنع يب صاحبك: فقال صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
زعم أن اهللا  يا رسول اهللا إن عدو اهللا قال قوًال عظيماً : فقال"وما محلك على ما صنعت؟ : أليب بكر وسلم 

م عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت هللا مما قال فضربت وجهه ما : فجحد ذلك فنحاص وقال. فقري وأ
א{: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيما قال فنحاص ردًا عليه وتصديقًا أليب بكر. قلت ذلك

אאويف قول أيب بكر وما بلغه يف ذلك من الغضب ]3/182آل عمران سورة [ }א :
}אאאאאאא

אאZ186 {] 1( ]3/186سورة آل عمران(  
אאWאאאW 

سورة املائدة [ }אאאא{: قوله تعاىل
5/64[  

                                        
  ) . 396/  2( تفسري الدر املنثور  -)  829/  3( تفسري ابن أيب حامت  -)  194/  4( تفسري الطربي ) 1(
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ثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن : ثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثين املثين قال 333-9550
ليس يعنون بذلك أن يد اهللا : قاال }אא{: قوله رضي اهللا عنهما ابن عباس 

  )1(  .تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً . إنه خبيل أمسك ما عنده: موثقة ولكنهم يقولون
يف  ثنا عيسى عن ابن أيب جنيح عن جماهد: ثنا أبو عاصم قال: حدثين حممد بن عمرو قال -334-9551

  )2( .وكذبوا. لقد جيهدنا اهللا يا بين إسرائيل حىت جعل اهللا يده إىل حنره: قال} א{: قول اهللا
اهللا خبيل غري : قالوا} א{: ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال 335-9552

  ){. )3א{: جواد قال اهللا
{: ثنا أسباط عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل قال: حدثنا حممد بن احلسني قال 336-9553

אא{ 4(. إن اهللا وضع يده على صدره فال يبسطها حىت يرد علينا ملكنا: قالوا(  
אאWאאא 

 }אאא{: قوله تعاىل
  ]50/38سورة ق [

جاءت اليهود : ، قال  ثنا مهران ، عن أيب سنان ، عن أيب بكر: حدثنا ابن محيد ، قال  - 337-24764
يا حممد أخربنا ما خلق اهللا من اخللق يف هذه األيام الستة ؟ فقال : ، فقالوا  صلى اهللا عليه وسلم إىل النيب 

ا خلق اهللا األرض يوم األ: " ار وعمرا حد واالثنني، وخلق اجلبال يوم الثالثاء، وخلق املدائن واألقوات واأل
ا يوم األربعاء، وخلق السموات واملالئكة يوم اخلميس إىل ثالث ساعات،   -يعين من يوم اجلمعة-وخرا

إن أمتمت، فعرف صدقت : وخلق يف أول الثالث الساعات اآلجال، ويف الثانية اآلفة، ويف الثالثة آدم، قالوا 
Z38{ما يريدون، فغضب، فأنزل اهللا  صلى اهللا عليه وسلم النيب 

{ ] 5(. "  ]39- 20/38سورة طـه(  

                                        
وحسن )  76/  2( تفسري ابن كثري  - )  113/  3( تفسري الدر املنثور  - )  300/  6( تفسري الطربي ) 1(

  .)10/441(إسناده احلافظ يف الفتح 
  ) . 300/  6( ي تفسري الطرب  )2(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) . 300/  6( تفسري الطربي  )3(
  .)2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  1168/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  300/  6( تفسري الطربي ) 4(
)  316 / 7( تفسري الدر املنثور  210:ص 3:تفسري عبد الرزاق ج - )  179/  26( تفسري الطربي  )5(

  .إسناده ضعيف . 4/95تفسري ابن كثري  592ص/2املستدرك على الصحيحني ج
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אא{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -338-24769  
א{ م قالوا إن اهللا خلق : اآلية أكذب اهللا اليهود والنصارى وأهل القرى على اهللا؛ وذلك أ

. عندهم يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة السموات واألرض يف ستة أيام مث اسرتاح يوم السابع وذلك
)1(  

ثين أيب ، عن أبيه ؛ عن : ثين عمي ، قال : ثين أيب ، قال : حدثين حممد بن سعد ، قال  - 339-24767
  )2(. وما مسنا من نصب: يقول  }{: رضي اهللا عنهما  ابن عباس
  

                                        
حسنه يف  ) . 288/  6( فتح الباري  - )  230/  4( تفسري ابن كثري )  179/  26( تفسري الطربي ) 1(

  )1/223(التفسري الصحيح 
)  30/  7( سري الدر املنثور تف - )  3184/  10( تفسري ابن أيب حامت  - )  140/  22( تفسري الطربي ) 2(

  إسناده ضعيف .
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  :الدراسة

وأحلدوا , وافرتوا عليه, بصفات تنم عن نفسية خبيثة - تبارك وتعاىل - د اهللاوصف اليهو 
{: كما قال تعاىل  - جل وعال- يف صفاته   א א { ] سورة األنعام

6/91[  
ج إليهم مث أمعنوا بالكفر ووصفوه بالبخل مث جردوه من صفات فوصفوه بأنه فقري وحمتا 

  .الكمال ووصفوه بالتعب واألعياء
هو التصرف _ , كان التصرف الفطري من أيب بكر الصديق,ولشناعة مقولتهم 

  .اليهودي فنحاص مع الطاغوت , الصحيح
م - وملا أنكر أنه قال ذلك  {: أكذبه اهللا بالوحي فقال تعاىل - باملراوغةكعاد

 א  א      א  א א  א
אאא {]3/181 عمران  سورة آل[  

وقد مّر معنا ذلك يف أكثر من موضع , ضهم إليهم مجيعاً ينسب ما يقوله بع: ومرة أخرى
א{: وقد ذكرت اآلثار اليت رويت، أن الذين عنوا بقوله: "رمحه اهللا  قال الطربي

אאא { اهللا عليه  صلىبعض اليهود الذين كانوا على عهد نبينا حممد
م مل يدركوا نبياً من األنبياء ومل يكن من أولئك أحد قتل نبياً ، وسلم  من أنبياء اهللا  ، أل

إن معىن ذلك على غري الوجه الذي ذهبت إليه، وإمنا قيل ذلك كذلك ألن : فيقتلوه؟ قيل
ذه اآلية كانوا راضني مبا فعل أو  ائلهم من قتل من قتلوا من الذين عىن اهللا تبارك وتعاىل 

فأضاف جل ثناؤه . األنبياء، وكانوا منهم، وعلى منهاجهم، من استحالل ذلك واستجازته
فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إىل مجيعهم، إذ كانوا أهل ملة واحدة، وحنلة 

فيما مضى  واحدة، وبالرضا من مجيعهم فعل ما فعل فاعل ذلك منهم على ما بينا من نظائره
  )1( ".قبل

  ما الذي جعلهم يقولون هذه املقولة الشنيعة؟

                                        
  .196ص/4تفسري الطربي ج) 1(
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אאא{: ملا نزل قوله تعاىل: رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس
   { ] قالت اليهود يا حممد أفتقر  ]2/245سورة البقرة

{ربك فسأل عباده القرض فأنزل اهللا   א  א א  א 
{ ] 1( ]3/181سورة آل عمران(  

{: فقال, وقد توعدهم اهللا جزاء هذه الفرية א  א  
אאא {]3/181 عمران سورة آل[  

يف سبيله، وبني من ونبني هنا الفرق بني من فهم اليهود السقيم لطلب اهللا منهم األنفاق 
 عبد اهللا بن مسعودفعن  صلى اهللا عليه وسلم فهم معىن اإلقراض هللا من أصحاب رسول اهللا 

{ملا نزلت : ، قال_  א  א يا (( )2( :قال أبو الدحداح} א
أرنا يدك قال فناوله يده : قال. نعم يا أبا الدحداح:  يريد منا القرض؟ قالرسول اهللا إن اهللا

فجاء ميشي حىت أتى احلائط وأم  - وحائطه فيه ستمائة خنلة - قد أقرضت ريب حائطي: قال
  )3(  .))ضته ريبلبيك قال اخرجي فقد أقر : فيه وعياهلا فنادى يا أم الدحداح قالت الدحداح

ا وإن  .))ربح بيعك يا أبا الدحداح(( :ا قالتأ :ويف رواية ونقلت منه متاعها وصبيا
ويف  ))كم من عذق رداح يف اجلنة أليب الدحداح(( :قال صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

  )4( .))وقها در وياقوت أليب الدحداح يف اجلنةرب خنلة مدالة عر ((لفظ 
  !! أن يد اهللا مغلولة واصفني اهللا بالبخل - عليهم لعنة اهللا- مث زعموا 

يهم، كما قال أن خري اهللا ممسك، وعطاءه حمبوس عن االتساع عل: يعنون: "قال الطربي
{: صلى اهللا عليه وسلم تعاىل ذكره يف تأديب نبيه  

א  { ] وإمنا وصف تعاىل ذكره اليد بذلك،  ]17/29سورة اإلسراء
א{. العطاء، ألن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم: واملعىن  א

                                        
  .434ص/1تفسري ابن كثري ج) 1(
أبو الدحداح األنصاري حليف هلم قال أبو عمر مل أقف على امسه وال نسبه أكثر من أنه من : قال ابن حجر) 2(

  .119ص/7لصحابة جاإلصابة يف متييز ا: عاش اىل زمن معاوية :األنصار حليف هلم وقال
  .9/324قال اهليثمي رواه أبو يعلى والطرباين ورجاهلما ثقات ورجال أيب يعلى رجال الصحيح جممع الزوائد ) 3(
  .308ص/4تفسري ابن كثري ج) 4(
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{ ] م قالوا ]5/64سورة املائدة إن اهللا يبخل علينا ومينعنا فضله فال : يعين بذلك أ
  )1( ."يفضل، كاملغلولة يده الذي ال يقدر أن يبسطها بعطاء وال بذل معروف

 رضي اهللا عنهما  بالبخل كما قال ابن عباس - تعاىل- وألن مرادهم من ذلك وصفه  
، ولكن يقولون خبيل يعين أمسك ماعنده خبًال تعاىل اهللا ال يعنون بذلك أن يد اهللا موثقة: قال

، رّد اهللا عليهم مقولتهم بوصفه نفسه باإلنفاق وأن يداه مبسوطتان  )2( .عن قوهلم علواً كبرياً 
  ]5/64سورة املائدة [} א{: بذلك قال تعاىل

ال يغيضها , إن ميني اهللا مألى((:  صلى اهللا عليه وسلم قال , وما قدروا اهللا حق قدره
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض؟ فإنه مل ينقص ما يف , سحاء الليل والنهار, نفقة
  )3( .))ى الفيض أو القبض يرفع وخيفضوبيده األخر , وعرشه على املاء, ميينه

  .مرادهم بذلك أن يده مغلولة حىت يرد علينا ملكنا كما رواه الطربي عنه إىل أن وذهب السدي
م فهي على } א{قوهلم : "وقال احلسن بن أيب احلسن إمنا يريدون عن عذا

   ){" )4א{هذا يف معىن قوهلم 
  دل عليه سياق اآليات وصفهم اهللا بالبخللكن املشهور الذي وردت به النصوص و 

أن اهللا خلق : مث ذكر اهللا زعماً آخر من مزعامهم السيئة وقلة تقديرهم لعظمة اهللا فزعموا
السموات واألرض يف ستة أيام، ففرغ من اخللق يوم اجلمعة، واسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم 

  )5( .السبت وهم يسمونه يوم الراحة
ذا االعتقاد، وإىل اليوم والي هود ال يعملون شيئًا من أعماهلم اليومية يوم السبت تأثرًا 

م ال يستعملون املواصالت وال يباشرون شيئًا مما يشغل  وهلم يف هذا تكلف عجيب حىت أ
م اهللا بقوله. ويستفاد منه إال بواسطة على طريقة خداعهم يوم السبت {: وقد أكذ

                                        
  .299ص/6تفسري الطربي ج) 1(
  .76ص/2تفسري ابن كثري ج) 2(
  .8/175رواه البخاري ) 3(
  .215ص/2األندلسي ج - العزيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ) 4(
فأكملت السموات واألرض وكل جندها وفرغ اهللا يف اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح [يف سفر التكوين ) 5(

  .2/3تكوين - ] من مجيع عمله لذي عمل وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه ألنه فيه اسرتاح من مجيع عمله
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אאאאאאא
 {] 46/33سورة األحقاف[ .  

Zאאא{:وبقوله
38 {] 50/38سورة ق[ .  
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  :اآلثار الواردة في شركهم باهللا : املبحث الرابع 

  :اآلثار

  ]72/19سورة اجلن [ }Z18אאאא{: قوله تعاىل
א{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال - 340-27229

كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باهللا فأمر اهللا نبيه أن يوحد اهللا } אא
  )1(. وحده

אאWא 

אאאא{: قوله تعاىل
אzאא7L139x 

341-11690 JאWאWW}אא
א {متاثيل بقر فلما كان : على أصنام هلم قال: قال ابن جريج

אא{عجل السامري شبه هلم أنه من تلك البقر فذلك كان أهل شأن العجل 
 {)2(  

אא{: قوله تعاىل
 אא         א

אZ54 {] 2/54سورة البقرة[   
: حدثنا سفيان بن عينة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثين عبد الكرمي بن اهليثم قال- 342-786

{: لقومه عليه السالم قال موسى : قال ة عن ابن عباسقال أبو سعيد عن عكرم א
אאאאZ54 {] سورة

 احتىبف: أن يقتلوا أنفسهم قال عز وجل قومه عن أمر ربه  عليه السالم أمر موسى : قال ]2/54البقرة 
ين عكفوا على العجل فجلسوا وقام الذين مل يعكفوا على العجل وأخذوا اخلناجر بأيديهم وأصابتهم الذ

فاجنلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعني ألف قتيل كل من قتل . ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاً 

                                        
 ). 432/  4( تفسري ابن كثري )  22/  19( تفسري القرطيب عن جماهد  -)  306/  8( تفسري الدر املنثور ) 1(

  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح 
  ). 273/  7( تفسري القرطيب  -)  533/  3( تفسري الدر املنثور  -)  45/  9( تفسري الطربي ) 2(
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  )1(. منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة
حدثنا عيسى عن ابن أيب جنيح : حدثنا أبو عاصم قال: لي قالحدثين حممد بن عمرو الباه- 343-788

أن يقتل  -عن أمر ربه -كان موسى أمر قومه : قال} א{: يف قول اهللا تعاىل عن جماهد
  )2(.بعضهم بعضاً باخلناجر فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده فتاب اهللا عليهم

{: يف قوله حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أيب العالية: حدثنا آدم قال: ثىن قالحدثين امل- 344-789
 {فصاروا صفني فجعل يقتل بعضهم بعضاً : قال. اآلية

  )3(. تيب على القاتل واملقتولقد : فبلغ القتلى ما شاء اهللا مث قيل هلم
zאאאא{: قوله تعاىل

20L89x 
345-18317 JWWאW}

 { ذلك العجل الذي اختذوه}א{ .)4(  
א{: ثنا معمر، عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق، قال: ، قالحدثنا احلسن بن حيىي - 346-1290

א {م: قال   )5( .أشربوا حبه حىت خلص ذلك إىل قلو
אאWאW 

  ]37/25سورة الصافات [} {: قوله تعاىل
ثنا : ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: ثنا عبد الرمحن قال: حدثنا حممد بن بشار قال -347-22469

يتمثل اهللا للخلق فيلقاهم فليس أحد من اخللق كان : كنا عند عبد اهللا فذكر قصة مث قال: قال أبو الزعراء
نعبد عزيرا : من تعبدون؟ فيقولون: فيلقى اليهود فيقول: ئًا إال وهو مرفوع له يتبعه قاليعبد من دون اهللا شي

{: نعم فرييهم جهنم وهي كهيئة السراب مث قرأ: هل يسركم املاء؟ فيقولون: فيقول: قال 

                                        
  ). 93/  1( ابن كثري تفسري  -)  168/  1( تفسري الدر املنثور )  286/  1( تفسري الطربي  )1(
  ). 93/  1( تفسري ابن كثري )  287/  1( تفسري الطربي  )2(
  .)6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  287/  1( تفسري الطربي  )3(
تفسري القرطيب عن ابن عباس  - )  163/  3( تفسري ابن كثري عن ابن عباس )  202/  16( تفسري الطربي  )4(

  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ). 236/  11( أيضا 
 - ) 1/176(تفسري ابن أيب حامت  - )  52/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  422/  1( تفسري الطربي  )5(

  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح  ) . 127/  1( تفسري ابن كثري  - )  219/  1( تفسري الدر املنثور 
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    Z100 {] من : مث يلقى النصارى فيقول: قال ]18/100سورة الكهف
نعم فرييهم جهنم وهي كهيئة السراب مث كذلك : هل يسركم املاء؟ فيقولون: املسيح فيقول: تعبدون؟ فيقولون

  )Z24{ )1{ ملن كان يعيد من دون اهللا شيئا مث قرأ عبد اهللا
אאWFEאאW 

إن اهللا قبض : قال وهب بن منبه إسحاق عنحممد بن  سلمة عنثنا : محيد قالحدثنا ابن  -348-22690
ونسوا ما كان من عهد اهللا إليهم حىت نصبوا األوثان وعبدوها حزقيل وعظمت يف بين إسرائيل األحداث 

وإمنا كانت . دون اهللا فبعث اهللا إليهم إلياس بن ياسني بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيا
األنبياء من بين إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة فكان إلياس مع ملك من ملوك 

أربل وكان يسمع منه ويصدقه وكان إلياس يقيم له أمره وكان : أحاب كان اسم امرأته: هـرائيل يقال لبين إس
  )2( .سائر بين إسرائيل قد اختذوا صنما يعبدونه من دون اهللا يقال له بعل

   ]37/125سورة الصافات [ }Z124{: قوله تعاىل 
{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال -349-22688

אZ125{ ] كانوا ببعلك,صنم كانوا يعبدون : بعل: قال ]37/126سورة الصافات ,
ا البعل الذي كانوا يعبدون   )3(. وهم وراء دمشق وكان 

אאאWאא 

{: قوله تعاىل  אאא  א א א 
        אא  א  Z31 {] سورة التوبة

9/31[   
} אא{: ثنا أيب عن سلمة عن الضحاك: حدثنا ابن وكيع قال -350-12924
  )4(. قراءهم وعلماءهم: قال
ثنا سفيان عن حبيب بن أيب : ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: حدثنا حممد بن بشار قال -351-12926

                                        
)  260/  8( تفسري الدر املنثور  - )  3367/  10( أيب حامت  تفسري ابن -)  48/  23( تفسري الطربي )1(

  ). 511/  7( مصنف ابن أيب شيبة  - )  542/  4( املستدرك على الصحيحني 
  .إسناده ضعيف)  750/  1( تفسري الدر املنثور  -)  596/  2( تفسري الطربي ) 2(
  ). 119/  7( تفسري الدر املنثور  -)  3225/  10( تفسري ابن أيب حامت )  92/  23( تفسري الطربي  )3(
  ). 1784/  6( تفسري ابن أيب حامت  -)  114/  10( تفسري الطربي ) 4(
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  }אאא{: أنه سئل عن قوله ثابت عن أيب البخرتي عن حذيفة
م؟ قال   )1(. ال كانوا إذا أحلوا هلم شيئا أستحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه: كانوا يعبدو

אא{: ثنا جرير وابن فضيل عن عطاء عن أيب البخرتي: قال -352-12927 
א    {أنطلقوا إىل حالل اهللا فجعلوه حراما وانطلقوا إىل حرام اهللا فجعلوه حالال : لقا

م ولو قالوا هلم اعبدونا مل يفعلوا   )2(. فأطاعوهم يف ذلك فجعل اهللا طاعتهم عباد
אא{: احلسن ثنا ابن أيب عدي عن أشعث عن: حدثنا ابن وكيع قال -353-12928
{ 3(. يف الطاعة: قال(  
אא{: السدي ثنا أسباط عن: ثنا أمحد بن املفضل قال: حدثين حممد بن احلسني قال -354-12929

א      { م أن مل يأمروه: رضي اهللا عنهما قال عبد اهللا بن عباس
  )4(. يسجدوا هلم ولكن أمروهم مبعصية اهللا فأطاعوهم فسماهم اهللا بذلك أربابا

: ثنا ابن منري عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية: حدثنا ابن وكيع قال -355-12930
אא{   {كيف كانت الربوبية اليت كانت يف بين :  العاليةقلت أليب: قال

ونا عنا انتهينا : إسرائيل؟ قال قالوا وهم جيدون يف كتاب اهللا ما أمروا به : لقوهلم! ما أمرونا به ائتمرنا وما 
وا عنه فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم   )5(. وما 

אאWאאא 

{: قوله تعاىل       א   א  
אאאא {] 4/60سورة النساء[   

{: يف هذه اآلية ثنا داود، عن عامر: ثنا عبد الوهاب، قال: حدثين حممد بن املثىن، قال -356-7816
אאא

                                        
تفسري  -)  174/  4( تفسري الدر املنثور  - )  272/  2( تفسري عبد الرزاق  -)  114/  10( تفسري الطربي  )1(

  ). 120/  8( القرطيب 
  ). 1784/  6( تفسري ابن أيب حامت  -)  174/  4( تفسري الدر املنثور ) 115/  10( تفسري الطربي  )2(
  ). 105/  4( تفسري القرطيب  )3(
  .)2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  350/  2( تفسري ابن كثري مبعناه  -)  115/  10( تفسري الطربي ) 4(
  ) .6/1784(تفسري ابن أيب حامت  -)  115/  10( تفسري الطربي  )5(
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فكان املنافق يدعو إىل اليهود كان بني رجل من اليهود ورجل من املنافقني خصومة: قال }א ،
م ال يقبلون الرشوة، فاصطلحا  م يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إىل املسلمني ألنه يعلم أ ألنه يعلم أ

אא{: أن يتحاكما إىل كاهن من جهينة، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية
{ ...حىت بلغ :}א{ )1(  

{: ثنا داود، عن عامر يف هذه اآلية: ثنا عبد األعلى، قال: حدثنا ابن املثىن، قال -357-7817
אא {فأنزل اهللا: فذكر حنوه، وزاد فيه }א

א { يعين املنافقني} { يعين اليهود}
אא {إىل الكاهن : يقول}אא {يف كتابه، وأمر  أمر هذا
  )2(. هذا يف كتابه أن يكفر بالكاهن

زعم حضرمي أن : ثنا املعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدثنا حممد بن عبد األعلى، قال -358-7818
انطلق : رجًال من اليهود كان قد أسلم، فكانت بينه وبني رجل من اليهود مدارأة يف حق، فقال اليهودي له

: قال اهللا. فأىب، فانطلقا إىل رجل من الكهان، فتحاكما إليه: قال. سيقضي عليهفعرف أنه ! إىل نيب اهللا
}אאא

אאא {)3(  
{: السدي ثنا أسباط، عن: ثنا أمحد بن مفضل، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال -359-7820

 א אא
א א  א  { كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم، وكانت : قال

قريظة والنضري يف اجلاهلية إذا قتل الرجل من بين النضري قتلته بنو قريظة قتلوا به منهم، فإذا قتل الرجل من 
فلما أسلم ناس من بين قريظة والنضري، قتل رجل من  .بين قريظة قتلته النضري، أعطوا ديته ستني وسقا من متر
يا رسول اهللا إنا : ، فقال النضرييصلى اهللا عليه وسلم بين النضري رجال من بين قريظة، فتحاكموا إىل النيب 

ال، ولكنا إخوانكم يف النسب : فقالت قريظة. كنا نعطيهم يف اجلاهلية الدية، فنحن نعطيهم اليوم ذلك
ا مثل دمائكم، ولكنكم كنتم تغلبوننا يف اجلاهلية، فقد جاء اهللا باإلسالم فأنزل اهللا يعريهم مبا والدين، ودماؤن

                                        
  ) . 152/  5( تفسري الطربي ) 1(
  ) . 153/  5( تفسري الطربي  )2(
  ) . 580/  2( تفسري الدر املنثور  - )  153/  5( تفسري الطربي ) 3(
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{: فقال. فعلوا א    {] فعريهم، مث ذكر قول  ]5/54سورة املائدة
} א{: كنا نعطيهم يف اجلاهلية ستني وسقا وتقتل منهم وال يقتلون، فقال: النضريي

حنن أكرم : فتفاخرت النضري وقريظة، فقالت النضري. حبهوأخذ النضريي فقتله بصا .]5/50سورة املائدة [
حنن أكرم منكم، ودخلوا املدينة إىل أيب برزة الكاهن األسلمي، فقال املنافق من قريظة : منكم، وقالت قريظة

  صلى اهللا عليه وسلمال، بل النيب : وقال املسلمون من قريظة والنضري! انطلقوا إىل أيب برزة ينفر بيننا: والنضري
أعظموا : يقول! أعظموا اللقمة: فأىب املنافقون، وانطلقوا إىل أيب برزه فسألوه، فقال! ينفر بيننا، فتعالوا إليه

ال، بل مائة وسق دييت، فإين أخاف أن أنفر النضري فتقتلين قريظة، : لك عشرة أوساق، قال: فقالوا. اخلطر
: ة أوساق، وأىب أن حيكم بينهم، فأنزل اهللا عز وجلأو أنفر قريظة فتقتلين النضري فأبوا أن يعطوه فوق عشر 

}א  א  {وهو أبو برزة، وقد أمروا أن يكفروا به، إىل قوله :
}א{ )1(  
{: ، قولهجماهد ثين حجاج، عن ابن جريج، عن: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 360-8824

אאא
اذهب بنا إىل كعب بن : تنازع رجل من املؤمنني ورجل من اليهود، فقال اليهودي: قال} א

א{: ، فقال اهللاصلى اهللا عليه وسلم اذهب بنا إىل النيب : شرف، وقال املؤمناأل
   א { ...إىل قوله :}א{م آمنوا مبا أنزل إليك، : قال ابن جريج يزعمون أ

يكون بني املسلم واملنافق احلق، فيدعوه املسلم إىل النيب : قال. التوراة: الالقرآن، وما أنزل من قبلك، ق: قال
: قال جماهد: قال ابن جريج. ليحاكمه إليه، فيأىب املنافق ويدعوه إىل الطاغوت  صلى اهللا عليه وسلم 

  )2(. كعب بن األشرف: الطاغوت
  

                                        
)  581/  2( تفسري الدر املنثور  - )  991/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  154/  5( تفسري الطربي ) 1(

  .)2/281(حسنه يف التفسري الصحيح 
 - )  582/  2( تفسري الدر املنثور  - )  991/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  154/  5( تفسري الطربي ) 2(

  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) . 263/  5( تفسري القرطيب 
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  :الدراسة

إىل آخرهم  ى وبقية أنبياء بين إسرائيلتوحيد اهللا وإفراده بالعبادة هو ما بعث اهللا به موس
  .عليهم السالم عيسى 

م من فرعون م الكفر باهللا والشرك به يف أول عهدهم مبجاوزة البحر وجنا من  وقد بدأ 
אאא{:كما قال تعاىلالغرق  

          א   א Z138 {] سورة
  . ]7/138األعراف 

 أن عليه السالم فكان أول استعدادهم للشرك متثال بقرة شاهدوه فطلبوا من موسى 
م املشربه بالشرك أن  جيعل هلم مثله وملا أنكر عليهم وبني هلم خطر ما يطلبون مل تلبث قلو

ملوعده مع ربه فكانت  صلى اهللا عليه وسلم يتحينوا أول فرصة فكان ذلك يوم ذهب موسى 
אא{: كما قال تعاىلاملناسبة هلذه القلوب املريضة  

א Z51 {] وتأثريه ولشناعة فعلهم هذا  ]2/51سورة البقرة
سورة : ذكره اهللا يف حنو سبع مواضع من القرآن لعظم ما اقرتفوه يفيف من جاء بعدهم فقد 

  )1( .وطه البقرة أربع مرات، ويف النساء واألعراف
م للعجل ذكره اهللا بقوله {: وسبب عباد

    Z84      
אZ85א

     א  Z
86     א  א  אא  

אZ87אאאא
 Z88      א    Z89  

אאZ90א
                                        

نبه عليها أورد الطربي حنواً من مخسني أثراً يف العجل والسامري اختصرت الكالم عليها مع إبعاد االسرائيليات اليت ) 1(
  .العلماء كابن كثري وغريه
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Z91
א Z92  Z93א

א Z94
  Z95 א      א    

Z96א
אא  א 

  א Z97   א א      Z98 {
  ]98- 20/83سورة طـه [

 )1( )السامري(فعمد رجل منهم يقال له  ربه إىل ميقات عليه السالم ذهب موسى 
وألقى فيه قبضة من الرتاب كان أخذها من  فأخذ ما كان استعاره من احللي فصاغ منه عجالً 

حني رآه يوم أغرق اهللا فرعون على يديه فلما ألقاها فيه خار   السالم  عليهثر فرس جربيل أ
هذا إهلكم وإله موسى :قالوا و  ،يرقصون حوله ويفرحون ، فراحواور العجل احلقيقيخي كما

  .فنسي موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو ههنا :فنسي أي
هلية هذا الذي قصاراه أن إن بطالن ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه م مبيناً - قال اهللا تعاىل 

א{ :- رجيماً  وشيطاناً  يماً  يكون حيواناً 
{ ] قال و ]20/89سورة طـه}א       א 

 א{ ] وال يرد ,ذكر أن هذا احليوان ال يتكلم ف]7/148سورة األعراف
عاملون يف و  نفسهمألاختذوه وهم ظاملون , وال يهدي إىل رشد, وال نفعاً  ,وال ميلك ضراً  ,جواباً 

ألعراف سورة ا[ }{ ,أنفسهم بطالن ما هم عليه من اجلهل والضالل
אאא{أي ندموا على ما صنعوا  ]7/149

א { ] إليهم عليه السالم وملا رجع موسى  ]7/149سورة األعراف, 
ولكن , ظمتهامع ع لقاهاأومعه األلواح املتضمنة التوراة  ,ورأى ما هم عليه من عبادة العجل

                                        
ملا فيها  كله من اإلسرائيليات. وغري ذلك ... امسه ، وأصله ، وحبه عبادة البقر  - وردت آثار يف تعريف السامري) 1(

  .من املبالغات وعدم دقة املصدر اللهم اال كتب أهل الكتاب
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ليس اخلرب كاملعاينة إن اهللا خرب موسى مبا ((: صلى اهللا عليه وسلم كما قال , األمر جلل
  )1( .))عاين ما صنعوا ألقى األلواحصنع قومه يف العجل فلم يلق األلواح فلما 

يف صنيعهم هذا القبيح فاعتذروا إليه مبا ليس بصحيح  ,ووخبهم ,مث أقبل عليهم فعنفهم
ا معنا من مصر من زينة القوم محلنا أوزاراً  :وقالوا حترجوا من متلك حلى فهم , اليت خرجنا 

من عبادة العجل اجلسد  ومل يتحرجوا جبهلهم وقلة علمهم وعقلهم ,أعدائهمآل فرعون وهم 
هال ملا رأيت ما صنعوا اتبعتين  :عليه السالم رون امث أقبل على أخيه ه, ه خوارـالذي ل

رتكتهم وجئتين وأنت قد فخشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل  :فقال !علمتين مبا فعلواأف
 }{: بقولها اهم عن هذ عليه السالم رون ااستخلفتين فيهم وقد كان ه

وأن لكم  وجعله خيور فتنة واختباراً  ,أي إمنا قدر اهللا أمر هذا العجل ]20/90سورة طـه [
  .لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى :قالواربكم اهللا 

اهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ومل يتبعوهأ عليه السالم رون ااهللا هلشهد وقد   , نه 
الذي صنع العجل لبين إسرائيل،  هو الّسامريّ  عليه السالم أّن هارون : ألن اليهود يزعمون

م على األنبياء   )2(. وأمرهم بعبادته، وهذا ليس غريباً عنهم يف كذ
فقبضت قبضة  رأيت جربائيل وهو راكب فرساً  :الذي قالمث أقبل موسى على السامري  
ملا ألقاه يف هذا العجل املصنوع من الذهب كان من أمره ما كان  و ,أثر فرس جربيلمن 

ا وكذلك سولت يل نفسي قال:وهلذا قال  فاذهب فإن لك يف احلياة أن  :لـه موسى فنبذ
 ,معاقبة له على مسه مامل يكن له مسه ليه بأن ال ميس أحداً وهذا دعاء ع,تقول ال مساس 

אא{ :هذا معاقبة له يف الدنيا مث توعده يف األخرى فقال
אא{ ] 20/97سورة طـه[ 

  )3(  .نار وقيل باملبارد مث ذراه يف البحرفحرقه بال ,إىل هذا العجل عليه السالم فعمد موسى 

                                        
  .351ص/2ملستدرك على الصحيحني جا - قال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه) 1(
  .182اليهودية ألمحد شليب  140ص/1انظر الفصل يف امللل ج) 32(كما ورد يف سفر اخلروج، األصحاح ) 2(
واليهودية المحد  4/61( بن عطية الانظر احملرر الوجيز . بتصرف  288- 1/286البداية والنهاية البن كثري ) 3(

  .ومابعدها 180شليب 
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م ج :أشربوا وهذا يعين:وحمبتهم للعجل وصفها اهللا بوصف معجز بقوله  علت قلو
م   )1( .حىت غلب عليه وخالط قلبه. تشربه، وهذا تشبيه عن متكن أمر العجل يف قلو

م حب العجل وخالطها كإشراب ا: "قال البغوي للون لشدة املالزمة، أدخل يف قلو
  )2(." فالن أشرب اللون إذا اختلط بياضه باحلمرة: يقال

  .والنار باآلخرة, وتوعد اهللا الذين مل يتوبوا من عبادة العجل بالغضب والذلة بالدنيا 
قتلهم أنفسهم لكي يتوب اهللا : ووردت آثار كثرية يف كيفية تنفيذهم للتوبة وكانت

{ىل كيفية ذلك القتل ، بل اكتفى بقوله ومل يبني سبحانه وتعاعليهم،  א {
ولكن . ما يفصل ذلك صلى اهللا عليه وسلم  النيبكما مل ينقل عن .  ]2/54سورة البقرة [

القتلى من جراء القتل ورد بعض التفصيالت لكيفية ذلك القتل يف بعض اآلثار، وذكر عدد 
  .هذه التفصيالت منقولة عن كتب بين إسرائيل وغالب

عن فعل (خاطب اهللا اليهود يف كل زمان : ويف سياق ما حصل من اليهود السابقني
آبائهم وأسالفهم وتكذيبهم رسلهم وخالفهم أنبياءهم، مع تتابع نعمه عليهم وسبوغ آالئه 

م من خالفهم حم وتكذيبهم به  صلى اهللا عليه وسلم  مداً لديهم، معرفهم بذلك أ
وجحودهم لرسالته، مع علمهم بصدقه على مثل منهاج آبائه وأسالفهم، وحمذرهم من نزول 
م مبقامهم على ذلك من تكذيبهم ما نزل بأوائلهم املكذبني بالرسل من املسخ  سطوته 

  )3( )تواللعن وأنواع النقما
م للعزير  ث عيه فئام منهم ففي احلديث الصحيح عن أيب فهو ما سيبع,وأما عن عباد

يا رسول اهللا هل نرى : قالوا صلى اهللا عليه وسلم أن أناساً يف زمن النيب (( :_ سعيد اخلدري
نعم هل تضارون يف رؤية الشمس ((:  صلى اهللا عليه وسلم ل النيب قا ))ربنا يوم القيامة؟

وهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ضوء : ال قال: بالظهرية ضوء ليس فيها سحاب قالوا
ما تضارون يف رؤية اهللا عز :  صلى اهللا عليه وسلم ال قال النيب : ليس فيها سحاب قالوا

مة أذن مؤذن تتبع كل إذا كان يوم القيا.  رؤية أحدمهاوجل يوم القيامة إال كما تضارون يف

                                        
  .31ص/2رطيب جتفسري الق) 1(
  .95ص/1تفسري البغوي ج) 2(
  .281ص/1تفسري الطربي ج) 3(
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أمة ما كانت تعبد فال يبقى من كان يعبد غري اهللا من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف 
النار حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا بر أو فاجر وغربات أهل الكتاب فيدعى اليهود 

هلم كذبتم ما اختذ اهللا من : بن اهللا فيقالكنا نعبد عزيرا :ما كنتم تعبدون قالوا :فيقال هلم 
عطشنا ربنا فاسقنا فيشار أال تردون فيحشرون إىل النار  : صاحبة وال ولد فماذا تبغون فقالوا

ا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار مث يدعى النصارى من كنتم : فيقال هلم كأ
كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فيقال :اهللا فيقال هلم تعبدون قالوا كنا نعبد املسيح بن 

ماذا تبغون فكذلك مثل األول حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر أو فاجر : هلم
ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما  : أتاهم رب العاملني يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها فيقال

الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ومل نصاحبهم وحنن ننتظر ربنا  فارقنا الناس يف: كانت تعبد قالوا
  )1(  .))ال نشرك باهللا شيئاً مرتني أو ثالثاً : أنا ربكم فيقولون:الذي كنا نعبد فيقول 

م  دعى قومه من بين إسرائيل إىل إفراد اهللا  عليه السالم فإن إلياس ) لبعل(وأما عباد
م لغريه فقال , دةبالعبا {:وأنكر عليهم عباد א    Z
125 {] 37/125سورة الصافات[  

  أي من ربه؟: من بعل هذا الثور: ، تقوللغة أهل اليمنهو الرب يف  :وبعل هنا  - 1
  .صنم كان هلم يسمى بعالً هو : وقيل - 2
اوقيل  - 3   .امرأة كانوا يعبدو

فهو } {وكّل ما يف القرآن من ذكر البعل فهو الّزوج إّال : " قال الّسيوطيّ 
  )2(" الّصنم

م كذبوه وعبدوا بعًال، , مع قومه حاصلها آثار طويلة يف قصة إلياسوقد ورد ت  أ
م هم أهل بعلبك, وورد يف بعض اآلثار   .ومن هنا جاءت التسمية )3( أ
م كذبوه, ومع دعوته هلم } Z127{: قال تعاىل, إال أ

                                        
  .4/1672رواه البخاري ) 1(
  ).1/417(اإلتقان ) 2(
وكان ) هـ14(سنة  مدينة بالّشام وهي من مدن لبنان اآلن وهي قدمية البناء ، فتحت بصلح يف زمن عمر ) 3(

، بتصرف )1/453امعجم البلدان ).َبك(ا له، واسم املوضع فسمِّيت به لعبادة أهله) بْعالً (ألهلها صنٌم يدعى 
  .يسري
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א{للعذاب يوم احلساب أي  ]37/127صافات سورة ال[ א  { 
  )1( .أي املوحدين منهم

م لألحبارهم والرهبان بطاعتهم يف (( : صلى اهللا عليه وسلم فهي كما قال , وأما عباد
  .يف الطاعة} {: وكما قال احلسن .))حترمي احلالل وحتليل احلرام

ومنه . مجع حرب، وهو الذي حيسن القول وينظمه ويتقنه حبسن البيان عنه: و األحبار
  .الزينة ثوب حمرب أي مجع

والرهبان مجع راهب مأخوذ من الرهبة، وهو الذي محله خوف اهللا تعاىل على أن خيلص 
  )2(. له النية دون الناس، وجيعل زمانه له وعمله معه وأنسه به

م علماؤهم:األحبار : وقال الضحاك    )3(. قراؤهم، ورهبا
ا املتعددة جتلي كيف فسر _ , وقصة قدوم عدي بن حامت الطائي صلى اهللا عليه بروايا

م هلم، وكيف صاروا هلم أربابا، قال  وسلم   صلى اهللا عليه وسلم أتيت رسول اهللا ((: _عباد
: قال .))قكيا عدي اطرح هذا الوثن من عن((: فقال ))ويف عنقي صليب من ذهب

אא{: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ يف سورة براءة، فقرأ هذه اآلية
א   {أليس حيرمون ما ((: فقال! يا رسول اهللا إنا لسنا نعبدهم: قلت: قال

م: قال. بلى: قلت: هللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه؟ قالأحل ا  .))فتلك عباد
)4(  

وإذا حرموا عليهم شيئاً كانوا إذا أحلوا هلم شيئًا استحلوه، ((: _ وكما قال حذيفة
  .))حرموه

م مل يكونوا يصومون هلم، وال يصلون هلم، ولكنهم كانوا إذا ((: _وقال أيضًا  أما إ
، فتلك كانت أحلوا هلم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا أحله اهللا هلم حرموه

  .))مل يعبدوهم، ولكنهم أطاعوهم يف املعاصي((: وقال .))ربوبيتهم

                                        
  .وسيأيت مزيدا من التفصيل عند الكالم عن أنبيائم بإذن اهللا 21ص/4تفسري ابن كثري ج) 1(
  .158ص/4ابن منظور ج - لسان العرب  119ص/8تفسري القرطيب ج) 2(
  .1784ص/6تفسري ابن أيب حامت ج) 3(
  .2953مذي والرت  4/378رواه أمحد ) 4(



  
261 

مل يأمروهم أن يسجدوا هلم، ولكن أمروهم ((: رضي اهللا عنهما  قال عبد اهللا بن عباس
  .))مبعصية اهللا، فأطاعوهم، فسماهم اهللا بذلك أرباباً 

انطلقوا إىل حالل اهللا فجعلوه حراماً، وانطلقوا إىل ((: )1(رمحه اهللا  وقال أبو البخرتي
م، ولو قالوا هلم  حرام اهللا فجعلوه حالًال، فأطاعوهم يف ذلك، فجعل اهللا طاعتهم عباد

  .))اعبدونا مل يفعلوا
: كيف كانت الربوبية اليت كانت يف بين إسرائيل؟ قال((: رمحه اهللا  وسئل أبو العالية

ونا عنا انتهينا لقوهلم ما: قالوا وهم جيدون يف كتاب اهللا ما أمروا به : أمرونا به ائتمرنا، وما 
وا عنه، فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم   )2( .))وما 

واالستعاضة عنها , حىت يف نبذهم التوراة وما أمروا فيها, وهم إىل اليوم يطيعون علمائهم
  .بالتلمود الذي عملتها أيديهم اآلمثة
وهذا من الشرك األكرب , وترك حكم اهللا, طواغيت األرضويتبع ما سبق حتاكمهم إىل 

بعض أحبارهم يف املفاضلة بينهم وبني ما  الذي أمروا أن جيتنبوه، وذلك يوم أن شاورت قريش
وكعب  ممثلة حبيي بن أخطب والشياطني ففضلوا الكهنة صلى اهللا عليه وسلم جاء به النيب 
إنكم : مث قالوا صلى اهللا عليه وسلم على ماجاء به رسول اهللا : وكل طاغوت بن األشرف

ن كعب بن أ((: أهدى من حممد سبيًال، بل توجوا ذلك بسجودهم لألصنام كما يف األثر
، صلى اهللا عليه وسلم ، فاستجاشهم على النيب من كفار قريش األشرف انطلق إىل املشركني

إنكم أهل كتاب، وهو صاحب كتاب، وال : إنا معكم نقاتله، فقالوا: وأمرهم أن يغزوه، وقال
وآمن  لصنمنيامعك فاسجد هلذين  رجخننأمن أن يكون هذا مكرًا منكم، فإن أردت أن 

  .فعل، وألن هذا منطبق عليهم كجنسف! ما
א{: أن ساق أسباب النزول لآلية بعد  رمحه اهللا قال الطربي  א 
א {] إىل قوله.. .]3/23سورة آل عمران :}א

א {] 4/52سورة النساء[ .  

                                        
سعيد بن فريوز ابو البخرتي بفتح املوحدة واملثناة بينهما معجمة بن ايب عمران الطائي موالهم الكويف ثقة ثبت فيه ) 1(

  .240/ 1تشيع قليل كثري االرسال من الثالثة مات سنة ثالث ومثانني تقريب التهذيب 
  .10/115انظر للروايات املتعددة يف تفسري الطربي ) 2(
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إن ذلك خرب من اهللا جل ثناؤه عن : أوىل األقوال بالصحة يف ذلك قول من قالو "
انت اجلماعة الذين مساهم ابن عباس من اليهود، وجائز أن يكون ك مجاعة من أهل الكتاب

أو يكون حيياً  أو سعد عن عكرمة يف اخلرب الذي رواه حممد بن أيب حممد رضي اهللا عنهما 
  )1(." وآخر معه، إما كعباً وإما غريه

على اإلميان والتوحيد الذي  حكم الطاغوت وشرك اجلاهليني ففضل علماء وكبار اليهود
אא{: قال تعاىل, صلى اهللا عليه وسلم بعث اهللا به حممدًا  

אאאאא
 {] 4/51سورة النساء[  
من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غري اهللا  إن اهللا وصف الذين أوتوا نصيباً :ومعىن اآلية 

م قالوا  إن أهل الكفر: بالعبادة واإلذعان له بالطاعة يف الكفر باهللا ورسوله ومعصيتهما، وأ
إن دين أهل التكذيب هللا ولرسوله أعدل وأصوب من باهللا أوىل باحلق من أهل اإلميان به، و 

. ، وأنه قائل ذلكهللا ولرسوله، وذكر أن ذلك من صفة كعب بن األشرف دين أهل التصديق
)2(  

ما : وميكن اجلمع بينها كما قال الطربي من دون يصدقون مبعبودين من دون اهللا يعبدو
ما إهلني وذلك أن اجلبت والطاغوت امسان لكل معظم بعبادة من دون اهللا، ؛ اهللا، ويتخذو

  .أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك املعظم من حجر أو إنسان أو شيطان
تعبدها كانت معظمة بالعبادة  وإذ كان ذلك كذلك وكانت األصنام اليت كانت اجلاهلية

تطيعها يف  اليت كانت الكفار وطواغيت، وكذلك الشياطني دون اهللا فقد كانت جبوتاً من 
باهللا،  منهما ما قاال يف أهل الشرك معصية اهللا، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبوالً 

ما كانا مطاعني يف أهل ملتهما من اليهود بن األشرف، وكعب وكذلك حيي بن أخطب ، أل
  )3(. يف معصية اهللا والكفر به وبرسوله، فكانا جبتني وطاغوتني

                                        
  .138/ 4فسري الطربي ت) 1( 
  .5/133تفسري الطربي  )2(
  .513ص/1تفسري ابن كثري ج130ص/5تفسري الطربي ج) 3(
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صلى اهللا ومل يفرق بني أوهلم وآخرهم ومن عاصروا الرسول , هذا ما وصف اهللا به اليهود 
ك والشرك ماضية بينهم على قدر كبري وأن سلسة الكفر والش, ومن سبقه عليه وسلم 

ولو بان أن سبب النزول يف مقولة الشرك أو عبادة غري اهللا على أي , فوصفهم وصف عام
  .وجه فهي تنسب للجميع
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  : اإليمان بالمالئكة اآلثار الواردة في عقيدة اليھود في: الفصل الثاني 

  :اآلثار
  :اقمطلاإلميان بهم  اآلثار الواردةفي:املبحث األول 

אאאא{: قوله تعاىل Z26 {] سورة األنبياء
21/26[  

אאאא{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: شر قالحدثنا ب -  361-18522
 {إن اهللا تبارك وتعاىل صاهر اجلن فكانت منهم املالئكة: قالت اليهود: قال .

وإن املالئكة ليس كما قالوا إمنا هم } {: قال اهللا تبارك وتعاىل تكذيبا هلم وردا عليهم
  )1(. عباد أكرمهم اهللا بعبادته

  ]37/158سورة الصافات [ }אא{: قوله تعاىل
ثنا عمرو بن سعيد األبح عن سعيد بن أيب : حدثنا عمرو بن حيىي بن عمران بن عفرة قال -362-22765

إن اهللا تبارك وتعاىل تزوج إىل : قالت اليهود }אא{: عروبة عن قتادة يف قوله
  )2(. سبحانه سبح نفسه: اجلن فخرج منهما املالئكة قال

{: ه تعاىلقول    א  א   
Z40 {] 3( ]17/40سورة اإلسراء(  

} אא{ثنا حممد بن ثور عن معمر عن قتادة : حدثنا حممد قال - 363-16846
  )4(. بنات اهللا  ملالئكةا: ليهوداقالت : قال

  جبريل وميكال خاصةاآلثار الواردة في :املبحث الثاني

{: عاىلقوله ت   א א  א  
 א אא  Z96 {

  ]2/96سورة البقرة [

                                        
 ). 281/  11( تفسري القرطيب  - )  624/  5( تفسري الدر املنثور  - )  23/  3( تفسري عبد الرزاق ) 1(

  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح 
  )15/134(يب تفسري القرط) 108/ 23(تفسري الطربي  )2(
  ). 134/  15( تفسري القرطيب  )3(
  )3/262(صححه يف التفسري الصحيح  ). 288/  5( تفسري الدر املنثور  )4(
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ثين أيب عن أبيه عن ابن : حدثين عمي قال: حدثين أيب قال: حدثين حممد بن سعد قال - 364-1328
فهم الذين  }אא{: رضي اهللا عنهما  عباس

  )1(. عليه السالم عادوا جربيل 
  ]/ هود سورة[ }{: ىلقوله تعا

هو جربئيل تال : قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن جماهد: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قاال - 365-13949
  )2(. والقرآن وهو الشاهد من اهللا التوراة واإلجنيل

{: يف قوله ثنا أيب عن أبيه عن منصور عن إبراهيم: حدثنا ابن وكيع قال -  366-13959
{ 3(. من قبله جاء بالكتاب إىل موسى: قال(  

{: قوله تعاىل   א  א    {] سورة البقرة
2/97[  

بن عبد  حدثين عبد اهللا: حدثين حممد بن إسحاق قال: ثنا سلمة قال: حدثنا ابن محيد قال- 367-1331
صلى من اليهود جاؤوا رسول اهللا  أن نفراً : عن شهر بن حوشب األشعري ،الرمحن بن أيب احلسني يعين املكي

فقال ! يا حممد أخربنا عن أربع نسألك عنهن فإن فعلت اتبعناك وصدقناك وآمنا بك: فقالوا اهللا عليه وسلم 
: قالوا ))عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه لئن أنا أخربتكم بذلك لتصدقين((: لم صلى اهللا عليه وسرسول اهللا 

أنشدكم باهللا وبأيامه عند بين ((: قال! فأخربنا عن الروح: قالوا -وفيه-فاسألوا عما بدا لكم((: قال. نعم
نعم ولكنه لنا عدو وهو ملك إمنا يأيت بالشدة : قالوا ))ون أنه جربيل وهو الذي يأتيين؟إسرائيل هل تعلم

{: فأنزل اهللا فيهم. وسفك الدماء فلوال ذلك اتبعناك   א  
 {] إىل قوله ]2/97سورة البقرة :} {] 4(.  .]2/101سورة البقرة(   

حدثين القاسم بن : حدثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال-  368-1332
. ))جربيل((: من صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي فقال صلى اهللا عليه وسلم أن يهود سألوا النيب : أيب بزة
سورة البقرة [} א{: فنزل. فإنه لنا عدو وال يأيت إال باحلرب والشدة والقتال: قالوا

                                        
  إسناده ضعيف ). 431/  1( تفسري الطربي  )1(
  ). 16/  12( تفسري الطربي ) 2(
  ). 411/  4( تفسري الدر املنثور  -)  2015/  6( تفسري ابن أيب حامت ) 3(
  .إسناده ضعيف ) 130/  1( تفسري ابن كثري )  432/  1( تفسري الطربي  )4(
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  )1( .اآلية ]2/97
نزل : قال ثنا ربعي بن علية عن داود بن أيب هند عن الشعيب: حدثين حممد بن املثىن قال- 369-1333

ل اهللا يزعمون أن رسو : ما هؤالء؟ قالوا: يصلون إليها فقال يبتدرون أحجاراً  الروحاء فرأى رجاالً _ عمر 
أدركته الصالة بواد  صلى اهللا عليه وسلم إمنا رسول اهللا : فكره ذلك وقال. صلى ههنا صلى اهللا عليه وسلم 
كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف : مث أنشأ حيدثهم فقال. فصلى مث ارحتل فرتكه

يا ابن اخلطاب ما من : ذات يوم قالواتصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة فبينما أنا عندهم 
قلت إين آتيكم فأعجب : قال. إنك تغشانا وتأتينا: ومل ذلك؟ قالوا: قلت! أصحابك أحد أحب إلينا منك

 صلى اهللا عليه وسلم  ومر رسول اهللا : قال! من الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق الفرقان
أنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو : فقلت هلم عند ذلك: قال! م فاحلق بهيا ابن اخلطاب ذاك صاحبك: فقالوا

فقال عاملهم : قال. فسكتوا: وما اسرتعاكم من حقه واستودعكم من كتابه أتعلمون أنه رسول اهللا؟ قال
ا أما إذ أنشدتنا به فإن: قال. أنت عاملنا وسيدنا فأجبه أنت: قالوا! إنه قد عظم عليكم فأجيبوه: وكبريهم

لك. هلكتم إذاً ! وحيكم: قلت: قال. نه رسول اهللاأنعلم  كيف ذاك وأنتم تعلمون : قلت: قال. قالوا إنا مل 
من  من املالئكة وسلماً  إن لدينا عدواً : مث ال تتبعونه وال تصدقونه؟ قالوا صلى اهللا عليه وسلم أنه رسول اهللا 

عدونا جربيل وسلمنا : ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: قلت: قال. املالئكة وإنه قرن به عدونا من املالئكة
إن جربيل ملك الفظاظة والغلظة : وفيم عاديتم جربيل وفيم ساملتم ميكائيل؟ قالوا: قلت: قال. ميكائيل

: قلت: قال. وإن ميكائيل ملك الرأفة والرمحة والتخفيف وحنو هذا ،واإلعسار والتشديد والعذاب وحنو هذا
ما : قلت: أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره قال: ما؟ قالواوما منزلتهما من ر فواهللا الذي ال إله إال هو إ

والذي بينهما لعدو ملن عادامها وسلم ملن ساملهما ما ينبغي جلربيل أن يسامل عدو ميكائيل وال مليكائيل أن 
و خارج من خمرفة لبين فالن فلحقته وه صلى اهللا عليه وسلم مث قمت فاتبعت النيب : قال. يسامل عدو جربيل

{: فقرأ على ))يا ابن اخلطاب أال أقرئك آيات نزلن؟((: فقال يل  א
א {بأيب أنت وأمي يا رسول : قلت: قال. ىت قرأ اآلياتح

  )2(  .اهللا والذي بعثك باحلق لقد جئت وأنا أريد أن أخربك اخلرب فأمسع اللطيف اخلبري قد سبقين إليك باخلرب
{: يف قوله أخربنا معمر عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال- 370-1335

א {إن جربيل هو عدونا ألنه ينزل بالشدة واحلرب والسنة وإن : قالت اليهود: قال

                                        
  ). 131/  1( تفسري ابن كثري ) 1(
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א{: فقال اهللا جل ثناؤه. ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية واخلصب فجربيل عدونا  
{. )1(  

{: ثنا أسباط عن السدي: لثنا عمرو بن محاد قا: حدثين موسى بن هارون قال - 371-1336
אא {كان لعمر بن : قال

ما دخل عليهم مسع أرض بأعلى املدينة فكان يأتيها وكان ممره على طريق مدراس اليهود وكان كل_ اخلطاب 
أحد أحب  صلى اهللا عليه وسلم يا عمر ما يف أصحاب حممد : وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا. منهم

م ميرون بنا فيؤذوننا ومتر بنا فال تؤذينا وإنا لنطمع فيك! إلينا منك أي ميني فيكم : _ فقال هلم عمر. إ
فأنشدكم بالرمحن الذي : _ فقال هلم عمر. ر سيناءالرمحن الذي أنزل التوراة على موسى بطو : أعظم؟ قالوا

تكلموا ما : فقال. عندكم؟ فأسكتوا صلى اهللا عليه وسلم أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أجتدون حممدا 
: فنظر بعضهم إىل بعض فقام رجل منهم فقال! شأنكم؟ فواهللا ما سألتكم وأنا شاك يف شيء من ديين

عندنا ولكن صاحبه من املالئكة الذي يأتيه  نعم إنا جنده مكتوباً : قالوا! ألخربنهأخربوا الرجل لتخربنه أو 
بالوحي هو جربيل وجربيل عدونا وهو صاحب كل عذاب أو قتال أو خسف ولو أنه كان وليه ميكائيل إذا 

راة فأنشدكم بالرمحن الذي أنزل التو : _ فقال هلم عمر. آلمنا به فإن ميكائيل صاحب كل رمحة وكل غيث
: _ قال عمر. جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره: على موسى بطور سيناء أين مكان جربيل من اهللا؟ قالوا

فأشهدكم أن الذي هو عدو للذي عن ميينه عدو للذي هو عن يساره والذي هو عدو للذي هو عن يساره 
خرب النيب فوجد جربيل قد سبقه مث رجع عمر لي. عدو للذي هو عن ميينه وأنه من كان عدومها فانه عدو اهللا

والذي بعثك باحلق لقد جئتك وما أريد : _ فقرأ عليه فقال عمر صلى اهللا عليه وسلم بالوحي فدعاه النيب 
  )2( .إال أن أخربك

أخربنا حصني بن عبد الرمحن عن ابن أيب : ثنا هشيم قال: حدثين يعقوب بن إبراهيم قال- 372-1338
{: يف قوله ليلى א  {] لو أن : قالت اليهود للمسلمني: قال ]2/98سورة البقرة

والنقمة وهو لنا ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم فإنه ينزل بالرمحة والغيث وإن جربيل ينزل بالعذاب 
  ){. )3א{: فنزلت هذه اآلية: قال. عدو
ثنا عثمان بن سعيد قال ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك : حدثنا أبو كريب قال-  373-1340
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وذلك أن اليهود قالت : قال} א{: ىف قوله رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس
ا على ما هي عندهم إال جربيل فإن  صلى اهللا عليه وسلم  حني سألت حممداً  عن أشياء كثرية فأخربهم 

يعين تنزيل من اهللا على  -جربيل كان عند اليهود صاحب عذاب وسطوة ومل يكن عندهم صاحب وحي 
فيما سألوه عنه أن جربيل صاحب   عليه وسلم صلى اهللافأخربهم رسول اهللا  -وال صاحب رمحة  -رسله 

فأنزل اهللا عز . ليس بصاحب وحي وال رمحة هو لنا عدو: فقالوا. وصاحب رمحته. وحي اهللا وصاحب نقمته
{يا حممد } {: وجل إكذابا هلم    א  {فإن : يقول

نزل القرآن بأمر اهللا يشد به فؤادك ويربط به على قلبك يعين بوحينا الذي نزل به جربيل : يقول. جربيل نزله
  )1( .عليك من عند اهللا وكذلك يفعل باملرسلني واألنبياء من قبلك

ثنا ابن أيب جعفر عن أبيه عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد : حدثت عن عن عمار قال- 374-1357
فقال له . إن يهوديا لقي عمر فقال له إن جربيل الذي يذكره صاحبك هو عدو لنا: قال الرمحن بن أيب ليلى

سورة [} אא{: عمر
  )2( ._ فنزلت على لسان عمر: الق]2/98البقرة 
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  :الدراسة

ومن معه  من فرعون عليه السالم بني اهللا تبارك وتعاىل أن املعاصرين لدعوة موسى 
م ليشهدوا معه على صدقه كما  م بدليل سؤاهلم ملوسى أن يأيت  يعرفون املالئكة ويقدرو

{: قال تعاىل  א         Z53 {
ومن ذلك , بعثه اهللا مبا بعث به رسله عليه السالم و موسى  ]43/53سورة الزخرف [

م باملالئكة, اإلميان باملالئكة ع خاض - كما بينه القرآن  - وحمبتهم هلم , ولكن اليهود وإميا
م وعقائدهم, فهم ينتخبون يف ذلك بأهوائهم, ألهوائهم   .كما تقدم يف صفا

فاملالئكة منهم العدو ومنهم الويل، ولكن قبل ذلك هناك بعض الروايات تنسب القول 
كما مّر يف اآلثار منهم   يف بعض اآليات وإن مل يصرح بامسهم ولكن نص عليه بعض السلف

إن اهللا تبارك وتعاىل تزوج إىل اجلن فخرج منهما : قالت اليهودفالئكة من تكلم يف أصل امل
  .املالئكة وأن جنسهم إناث فهم بنات اهللا

  :وهذا جممل ما يف اآليات التالية
}     א א א א Z26 {] سورة األنبياء

21/26[  
}אאאZ158 {] سورة

  ]37/158الصافات 
} אאZ

40 {] 17/40اء سورة اإلسر[  
  .وبينتها اآلثار السابقة وهذا من شنيع قوهلم كما مًر يف نسبتهم الولد هللا

شأن آخر فهم يعتقدون عداوته ويناصبونه البغض  السالم  عليهولليهود مع جربيل 
إال أن  عليه السالم ويصرحون بذلك، ومع تعدد الروايات يف سبب عداوة اليهود جلربيل 

{: عند قوله تعاىل رمحه اهللا النتيجة واحدة وقد قال الطربي  א
אZ97
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  א    א     Z98 {
  . ]98- 2/97سورة البقرة [

لليهود من بين إسرائيل،  على أن هذه اآلية نزلت جواباً  مجيعاً  أمجع أهل العلم بالتأويل"
مث اختلفوا يف السبب الذي من أجله قالوا . ويل هلمإذ زعموا أن جربيل عدوهلم، وأن ميكائيل 

  )1(  .مث أورد أكثر من أربعة عشر سبباً من أسباب النزول هلاتني اآليتني." ذلك
   :فمن األسباب اليت ذكرت

م ألنه ينزل عليهم بالعذاب، وهو قول اجلمهور - 1 ناظرة كما يف امل )2(، أن عداو
  .يف أمر نبوته صلى اهللا عليه وسلم وبني رسول اهللا د بني اليهو جرت اليت 
صلى حضرت عصابة من اليهود رسول اهللا ((: أنه قال رضي اهللا عنهما  عن ابن عباسف

! يا أبا القاسم حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن إال نيب: فقالوا اهللا عليه وسلم 
سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا يل ذمة اهللا وما أخذ ((: لم صلى اهللا عليه وسفقال رسول اهللا 

. ك لكذل: فقالوا. ))على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعين على اإلسالم يعقوب
سلوين عما شئتم فقالوا أخربنا عن أربع خالل نسألك : صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا 

أخربنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخربنا كيف ماء ! عنهن
ذا النيب األمي يف النوم  ومن وليه املرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه واألنثى؟ وأخربنا 

عليكم عهد اهللا لئن أنا أنبأتكم : صلى اهللا عليه وسلم من املالئكة؟ فقال رسول اهللا 
نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، فقال .لتتابعين

هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر نذرا لئن عافاه اهللا من 
اللهم : رمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه حلم اإلبل؟فقالواسقمه ليح

أشهد اهللا عليكم وأنشدكم باهللا الذي ال إله إال : صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . نعم
هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء املرأة 

ه الولد والشبيه بإذن اهللا، فإذا عال ماء الرجل ماء املرأة كان ـا عال كان لأصفر رقيق، فأيهم

                                        
 1/289وانظر تفاصيل الروايات وخترجيها يف العجاب يف بيان األباب البن حجر  486- 1/476تفسري الطربي  )1(
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اللهم : قالوا. الولد ذكرا بإذن اهللا وإذا عال ماء املرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اهللا؟
وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا : قال. اللهم اشهد: قال! نعم

أنت اآلن : قالوا. اللهم اشهد: قال! اللهم نعم: قالوا. تنام عيناه وال ينام قلبه؟ النيب األمي
فإن وليي جربيل، ومل يبعث : قال. حتدثنا من وليك من املالئكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك

فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من املالئكة تابعناك : قالوا. اهللا نبيا فقط إال وهو وليه
{: فأنزل اهللا عز وجل. إنه عدونا: فما مينعكم أن تصدقوه؟ قالوا: قال. وصدقناك

אא {] إىل قوله ]2/97سورة البقرة :}
 {] نعم  :ويف رواية قالوا فعندها باؤوا بغضب على غضب .]2/101سورة البقرة

  )1()) .تبعناكولكنه لنا عدو وهو ملك إمنا يأيت بالشدة وسفك الدماء فلوال ذلك ا
م يرون أن جربيل : ومن األسباب - 2  حال بينهم وبني قتل خبتنصر عليه السالم أ

  .وسىب ذراريهم, وسفك دماءهم, الذي خرب بيت املقدس
أن سبب عداوة (( :رضي اهللا عنهما  بن عباسا عن, والواحدي ,حكى الثعليبفقد 

فبعثوا  ,أن خيتنصر سيخرب بيت املقدس ,أن نبيهم أخربهم: عليه السالم اليهود جلربيل 
ن كان اهللا أراد هالككم إ :هـوقال ل, فمنعه جربيل من قتله ,ضعيفاً  فوجده شاباً , ليقتله رجالً 

وغزا بيت  ,تنصرفرتكه فكرب خي ,ن كان غريه فعلى أي حق تقتلهإو  ,على يده فلن تسلط عليه
  )2(.)) فصاروا يكرهون جربيل لذلك, وخربه ,فقتلهم, املقدس
م يرون أن جربيل : ومن األسباب - 3 عدل بالنبوة عن بين إسرائيل إىل  عليه السالم أ

ربيل عدونا أمر أن جيعل النبوة فينا قالت اليهود إن ج: ، كما يف تفسري مقاتلبين إمساعيل
  )3(. فجعلها يف غرينا

                                        
وأمحد يف )  221/  1( نثور تفسري الدر امل -)  704/  3( تفسري ابن أيب حامت  -)  431/  1( تفسري الطربي ) 1(

خمتصرًا وصححه شاكر يف تعليقه على التفسري  3117والطرباين يف الكبري والرتمذي  278-1/274املسند عن 
  .1/115وصححه يف التفسر الصحيح

مث ضعف هذه الرواية ابن حجر يف العجاب يف بيان  28والواحدي يف أسباب النزول  866فتح الباري ) 2(
  .1/297سباباأل
  .28أسباب النزول للواحدي ) 3(
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كما مّر يف اآلثار بالرمحة والغيث   ينزل ميكال الذي وأما امللك احملبوب عندهم فهو
السابقة، ولذلك نصت اآلية على ذكر جربيل وميكائيل رغم دخوهلما ضمن املالئكة 

نهما وتكذيب مزاعمهم حول معادة باجلملة، وذلك للرد على مزاعم اليهود يف التفريق بي
  .جربيل وحمبة ميكال

م للمالئكة وجلربيل  والذي يفهم من سياق اآلية أن اليهود كسبوا عداوة اهللا بعداو
{فليس هلم التفريق ألن اهللا وصف املالئكة مجيعًا بوصف واحد فقال  خاصة 

Z50 {] وقال ]16/50سورة النحل :}אא
 א א  א   א א 

אZ6 {] 66/6سورة التحرمي[ .  
عليه خاصة كبريهم جربيل ,بل هم عباد مكرمون , فليس هلم تصرف من عند أنفسهم

م , وأفضلهم , ورسول اهللا إىل أنبيائه, فهو الروح القدس, السالم  له وهو الذي بسبب عداو
  .استحقوا غضب اهللا
ملعاشر اليهود من بين  - قل يا حممد : "عند تفسري اآليات السابقة رمحه اهللا  قال الطربي

إسرائيل الذين زعموا أن جربيل هلم عدو من أجل أنه صاحب سطوات وعذاب وعقوبات ال 
 تهم به من آيايتصاحب وحي وتنزيل ورمحة فأبوا اتباعك وجحدوا نبوتك وأنكروا ما جئ

وإعالم منه أن من عادى جربيل فقد عاداه وعادى ميكائيل وعادى مجيع مالئكته  .....
ورسله؛ ألن الذين مساهم اهللا يف هذه اآلية هم أولياء اهللا وأهل طاعته، ومن عادى هللا وليا 

؛ ألن فقد عادى اهللا وبارزه باحملاربة، ومن عادى اهللا فقد عادى مجيع أهل طاعته وواليته
إن : فكذلك قال لليهود الذين قالوا. العدو هللا عدو ألوليائه، والعدو ألولياء اهللا عدو له

{: جربيل عدونا من املالئكة، وميكائيل ولينا منهم א
א {] من أجل أن عدو جربيل  ]2/98سورة البقرة

مالئكته  فأخربهم جل ثناؤه أن من كان عدوا جلربيل فهو لكل من ذكره من. عدو كل ويل هللا
  )1( ".ورسله وميكال عدو، وكذلك عدو بعض رسل اهللا عدو هللا ولكل وىل
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وهذا _ ميكائيل كما قالوه لعمر,ولكن صاحب صاحبنا : قوهلم: ومن افرتائهم املعهود 
وهو ويل مجيع , ألن جربيل هو الروح األمني بني اهللا ومجيع رسله, هو الكذب املبني

فإن وليي جربيل ومل يبعث اهللا نبيًا قط إال وهو ((: ه وسلم صلى اهللا عليكما قال ,األنبياء
  )1( .))وليه

صلى اهللا مبا رآه النيب  رضي اهللا عنها حني أخربته خدجية  وكذلك قول ورقة بن نوفل
  )2( .))عليه السالم هذا الناموس الذي نزل اهللا على موسى ((: يوم الغار فقال م عليه وسل

ومن عادى هللا , هم أولياء اهللا, ومجيع مالئكة اهللا,عليهما السالم وميكائيل , إن جربيل
  .ولياً فقد آذنه باحلرب وعدو أولياء اهللا عدو هللا

اليهود الذين عادوا جربيل، قد عادوا اهللا ومالئكته ورسله فهم بذلك كافرون واهللا : إذاً 
  .عدو للكافرين

                                        
وقال حسن صحيح وصححه شاكر برقم  3117والرتمذي1/274ورواه أمحد 432ص/1تفسري الطربي ج) 1(

  .يف حاشية التفسري 1605
  .4ص/1رواه البخاري ج) 2(
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  لكتب ااآلثار الواردة في عقيدة اليھود في اإليمان با: الفصل الثالث 
ً اآلثار الواردة في موقفهم من اإلميان با: املبحث األول    لكتب مطلقا

  :اآلثار

א{: قولـه تعاىل   א  א א 
אאאא

אאאZ
91{ ] 6/91سورة األنعام[  

: قال ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري: يد قالحدثنا ابن مح - 375-10544
صلى اهللا فقال لـه النيب  صلى اهللا عليه وسلم جاء رجل من اليهود يقال لـه مالك بن الصيف خياصم النيب 

وكان " اهللا يبغض احلرب السمني؟ أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما جتد يف التوراة أن: "  عليه وسلم 
وحيك وال : فقال له أصحابه الذين معه! واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء : حربا مسينا فغضب فقال

  ){ .)1אא{: واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء فأنزل اهللا: موسى؟ فقال
{: قوله ثين حجاج عن ابن جريج عن عكرمة: احلسني قال ثنا: حدثنا القاسم قال - 376-10545

אא{نزلت يف مالك بن الصيف كان من قريظة من أحبار اليهود؛ : قال}
אאא{ ..2(. : اآلية( 

א{: السدي ثنا أسباط عن: ثنا عمرو بن محاد قال: هارون قالحدثين موسى بن  -  377-1054
3(. ما أنزل اهللا على حممد من شيء: قال فنحاص اليهودي: قال }א(  

: قال ثنا أبو معشر املدين عن حممد بن كعب القرظي: ثنا يونس قال: حدثنا هناد قال  - 378-10547
يا أبا القاسم أال تأتينا بكتاب من : وهو حمتب فقالوا صلى اهللا عليه وسلم جاء ناس من يهود إىل النيب 

{: فأنزل اهللا! السماء كما جاء به موسى ألواحا حيملها من عند اهللا   א  
א  { ] ما أنزل اهللا : اآلية فجثا رجل من يهود فقال. .]4/153سورة النساء

قال } אא{: فأنزل اهللا! عليك وال على موسى وال على عيسى وال على أحد شيئاً 

                                        
 ) 314/  3( تفسري الدر املنثور  - )  1342/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  267/  7( تفسري الطربي ) 1(

  .إسناده ضعيف
  ) 314/  3( تفسري الدر املنثور  - )  267/  7( تفسري الطربي ) 2(
  ) 314/  3( تفسري الدر املنثور  -)  267/  7( تفسري الطربي ) 3(
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صلى فحل رسول اهللا  }אא{ما علموا كيف اهللا : حممد بن كعب
  )1(. ))وال على أحد((: حبوته وجعل يقول اهللا عليه وسلم 

{: قتادة ثنا سعيد عن: يد قالثنا يز : حدثنا بشر بن معاذ قال -  379-10548 א א 
 { هم اليهود والنصارى قوم آتاهم اهللا علما فلم يهتدوا به ومل يأخذوا به ومل يعملوا به فذمهم اهللا يف

يا أبا الدرداء قد : الإن من أكثر ما أنا خماصم به غداً أن يق: عملهم ذلك ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول
 )2(علمت فماذا عملت فيما علمت؟ 

ثين معاوية عن علي بن أيب طلحة عن ابن : ثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثين املثين قال  - 380-10549
يا حممد : يهودقالت ال. من بين إسرائيل: يعين} אא{: قوله رضي اهللا عنهما  عباس

א{: فأنزل اهللا. واهللا ما أنزل اهللا من السماء كتابا: قالوا" نعم: "أنزل اهللا عليك كتابا؟ قال 
 א      {] يا  ]2/8سورة البقرة
 )3(. اهللا أنزله: قال} אא{حممد 

: جماهد ثنا شبل، عن ابن أيب جنيح، عن: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثين املثين، قال -381-10554
}אא{ :4(. اليهود(  
يا } {: عكرمة ثين حجاج، عن ابن جريج، عن: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -382-10555

ين يع} אאאא{حممد 
وما أنزل  صلى اهللا عليه وسلم مما أخفوا من ذكر حممد } א{. يهود ملا أظهروا من التوراة

ا وخيفون  : قال: إنه مسع جماهدًا يقول : وقال عبد اهللا بن كثري: عليه قال ابن جريج هم يهود الذين يبدو
  )5(. كثرياً 

  

                                        
  ) 314/  3( تفسري الدر املنثور )  267/  7( تفسري الطربي  - ) 1(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 315/  3( تفسري الدر املنثور )  268/  7( تفسري الطربي ) 2(
وحسن )  314/  3( تفسري الدر املنثور ) 1341/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  268/  7( تفسري الطربي  )3(

  .)10/441(إسناده احلافظ يف الفتح 
صحح إسناده و ) 3/315(تفسري الدر املنثور ) 2/671(تفسري ابن أيب حامت  - ) 7/269(تفسري الطربي  )4(

 .)13/494(احلافظ يف الفتح 
  .7/37تفسري القرطيب  - ) 7/269(تفسري الطربي  )5(



  
276 

  
  :الدراسة

كما وصف اهللا ما أنزله على أنبيائه من بين , نورهدى للناس و , أنزل اهللا كتبه على رسله
א{ :فقال تعاىل, إسرائيل א א     אא  

א א  א א  אא  א א
אאאאא

אZ44 {] 5/44سورة املائدة[  
{: إما عنادًا وإما غري ذلك كما قال تعاىل, ولكن بعضهم أنكر أن اهللا أنزل كتباً 

אאאאאא
אאא

      א     א Z91{ ] سورة األنعام
6/91[  

  :و اختلف يف سبب النزول . مل ينزل اهللا على آدمي كتاباً وال وحياً : قالوا
  :كان قائل ذلك رجًال من اليهود امسه: يلفق - 1
، فقال لـه النيب صلى اهللا عليه وسلم حني جاء خياصم النيب . مالك بن الصيف  - أ

أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما جتد يف التوراة أن اهللا (( :صلى اهللا عليه وسلم 
واهللا ما أنزل اهللا على بشر من : وكان حربًا مسيناً، فغضب فقال ))يبغض احلرب السمني؟

واهللا ما أنزل اهللا على بشر من : وحيك وال موسى؟ فقال: فقال لـه أصحابه الذين معه! شيء
 .شيء

: وقالوا, عتبوا عليه,ا مسعت اليهود منه تلك املقالة مل, ويف القصة أن مالك بن الصيف
فقال : على موسى فلم قلت ما أنزل اهللا على بشر من شيء قال,أليس أن اهللا أنزل التوراة 

وأنت إذا غضبت تقول على اهللا غري : أغضبين حممد فقلت ذلك فقالوا لـه: مالك بن الصيف
  )1( .األشرف احلق فنزعوه من احلربية وجعلوا مكانه كعب بن

  .ما أنزل اهللا على حممد من شيء: حني قال: وقيل نزلت يف فنحاص اليهودي - ب
                                        

  114ص/2تفسري البغوي ج) 1(
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آيات مثل آيات موسى  صلى اهللا عليه وسلم وقيل يف مجاعة من اليهود سألوا النيب  - 2
أال تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحاً  يا أبا القاسم،: فقالوا. عليه السالم 

ما أنزل اهللا عليك وال على موسى وال على : حيملها من عند اهللا فجثا رجل من يهود، فقال
وال ((: حبوته، وجعل يقول صلى اهللا عليه وسلم فحل رسول اهللا ! عيسى وال على أحد شيئاً 

  . ))على أحد
، قوم آتاهم اهللا علمًا فلم يهتدوا به ومل يأخذوا به ومل قيل هم اليهود والنصارىو  - 3

 .يعملوا به، فذمهم اهللا يف عملهم ذلك
وهو اختيار . القائل مشركو قريش: وغريه رضي اهللا عنهما  وقال ابن عباس - 4

 خرباً  ، فأن يكون ذلك أيضاً وذلك أن ذلك يف سياق اخلرب عنهم أوالً : "حيث قال جرير  ابن
، مع ما يف وملا جير هلم ذكر يكون هذا به متصالً  ،عن اليهود عنهم أشبه من أن يكون خرباً 

من  اخلرب عمن أخرب اهللا عنه يف هذه اآلية من إنكاره أن يكون اهللا أنزل على بشر شيئاً 
ذلك مما تدين به اليهود، بل املعروف من دين اليهود اإلقرار بصحف إبراهيم الكتب؛ وليس 

 عن املشركني ، وكان اخلرب من أول السورة ومبتدئها إىل هذا املوضع خرباً ..وموسى وزبور داود
 موصوالً  ]6/91سورة األنعام [} אא{: ، وكان قولهمن عبدة األوثان

بذلك غري مفصول منه، مل جيز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول إال حبجة 
  .جيب التسليم هلا من خرب أو عقل

ويرى أن األمر , ن سبب النزول يف اليهودإىل ضعف الروايات القائلة أ رمحه اهللا ويذهب 
: فوجهوا تأويل ذلك إىل أنه ألهل التوراة، فقرؤوه على وجه اخلطاب هلم"التبس على بعضهم 

}   א    א   א  {
. هلم عندهم عنهم، إذ كانت خامتتها خطاباً  فجعلوا ابتداء اآلية خرباً  ]6/91سورة األنعام [

אא{: التنزيل، ملا وصفت قبل من أن قولهوغري ذلك من التأويل والقراءة أشبه ب
  {وعبدة األوثان، وهو به متصل، فاألوىل أن  يف سياق اخلرب عن مشركي العرب

  )1( ".عنهم يكون ذلك خرباً 

                                        
  270ص/7تفسري الطربي ج) 1(
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واليهود ال ينكرون إنزال الكتب , ألن اآلية مكية,وهذا أصح : "رمحه اهللا  قال ابن كثري
ألنه من  صلى اهللا عليه وسلم كانوا ينكرون إرسال حممد   والعرب وقريش, من السماء

  )1( ."البشر
ا يف اليهود رضي اهللا عنهما  ويف رواية عن ابن عباس א{: قال: أ א 

 {نعم((: يا حممد أنزل اهللا عليك كتاباً؟ قال: قالت اليهود. من بين إسرائيل: يعين(( 
  )2( .واهللا ما أنزل اهللا من السماء كتاباً : قالوا

على قراءة التاء } א{، فإن قوله وحىت وإن كان اخلطاب للمشركني
  .من إبداء بعضها وإخفاء بعضها, ا اليهود ،فهي ختربهم عن تالعبهم بالتوراة املقصود

  .فيه إخبار للمشركني عن فعل اليهود بالتوراة ) {)3{وعلى القرآة األخرى
وسياق اآليات فيه التفات إىل اليهود وبيان جلرميتهم مع التوراة من التحريف والتبديل كما 

  .سيأيت تفصيله
  

                                        
  157ص/2تفسري ابن كثري ج) 1(
  2/256التفسري الصحيح ) 2(
  139القرآءت العشر على هامش املصحف صانظر  - وهي قراءة ابن كثري وابو عمرو) 3(
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   التوراةاآلثار الواردة في موقفهم من : ث الثانياملبح
  :اآلثار

  مم تتكون التوراةو كيف أخذوها ؟: املطلب األول 

   .]2/56سورة البقرة [} {: قوله تعاىل
قال هلم موسى ملا رجع : قال ابن زيد: أنا ابن وهب قال: حدثين يونس بن عبد األعلى قال - 383-808

من عند ربه باأللواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب اهللا 
اكم عنه: عليهم فقال يه الذي  ومن : فقالوا. إن هذه األلواح فيها كتاب اهللا فيه أمره الذي أمركم به و
فما له ال ! هذا كتايب فخذوه : ك أنت؟ ال واهللا حىت نرى اهللا جهرة حىت يطلع اهللا علينا فيقوليأخذ بقول

{: هذا كتايب فخذوه؟ وقرأ قول اهللا تعاىل: يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى فيقول
א {] م صاعقة بعد التوبة : قال ]2/55سورة البقرة فجاءت غضبة من اهللا عز وجل فجاء

م وقرأ قول اهللا تعاىل: قال. فصعقتهم فماتوا أمجعون {: مث أحياهم اهللا من بعد مو
{ ] أي : فقالوا ال فقال! خذوا كتاب اهللا : فقال هلم موسى ]2/56سورة البقرة

اىل مالئكة فبعث اهللا تع. قالوا ال! خذوا كتاب اهللا : قال. أصابنا أنا متنا مث حيينا: شيء أصابكم؟ قالوا
  )1(.  فنتقت اجلبل فوقهم

אאאא{: قوله تعاىل
אאZ171{ ] 7/172سورة األعراف[  

א{: قوله ةثنا سعيد عن قتاد: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر بن معاذ قال - 384-11912
 {أي جبد .}    جبل نزعه اهللا من أصله مث جعله فوق رؤوسهم  }אא
  )2(! لتأخذن أمري أو ألرمينكم به: فقال

هذا  : قال بن عبد اهللاحدثين حجاج عن أيب بكر : ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 385-11914
اكم انشر علينا : قالوا. كتاب اهللا أتقبلونه مبا فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما 

  ال حىت نعلم ما فيها: قالوا! اقبلوها مبا فيها: قال! ما فيها فإن كانت فرائضها يسرية وحدودها خفيفة قبلناها
فراجعوا موسى مرارًا فأوحى اهللا إىل اجلبل فانقلع فارتفع يف السماء حىت إذا كان . كيف حدودها وفرائضها

ذا : بني رؤوسهم وبني السماء قال هلم موسى أال ترون ما يقول ريب؟ لئن مل تقبلوا التوراة مبا فيها ألرمينكم 

                                        
  ) 95/  1( تفسري ابن كثري  -)  292/  1( تفسري الطربي ) 1(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 313/  7( تفسري القرطيب  -)  109/  9( تفسري الطربي ) 2(
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بل خر كل رجل ساجداً على حاجبه األيسر ونظر ملا نظروا إىل اجل: فحدثين احلسن البصري قال: قال! اجلبل
بعينه اليمىن إىل اجلبل فرقًا من أن يسقط عليه؛ فلذلك ليس يف األرض يهودي يسجد إال على حاجبه 

ا العقوبة: األيسر يقولون فلما نشر األلواح فيها كتاب اهللا  : بكر قال أبو. هذه السجدة اليت رفعت عنا 
األرض جبل وال شجر وال حجر إال اهتز فليس اليوم يهودي على وجه األرض كتبه بيده مل يبق على وجه 

   )1(  .صغري وال كبري تقرأ عليه التوراة إال اهتز ونغض هلا رأسه
אאאא{: ه تعاىلـقول
אא {]7/171 األعراف سورة[  

 ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال: حدثين حممد بن سعد قال - 386-11909
! خذوا ما آتيناكم بقوة: فقال هلم موسى} א{: قوله رضي اهللا عنهما 

مث نكثوا ! بل نأخذ ما آتانا اهللا بقوة: فقالوا! تاب؛ وإال خر عليكم اجلبل فأهلككممن العمل بالك: يقول
  )2( .بعد ذلك

{ :قولـه تعاىل           
א   א       אא   

 א אא    אא    
7/150سورة األعراف [} א[  

ثنا إسرائيل، عن السدي، عن أيب عمارة، عن : ثنا عبد العزيز قال: حدثين احلرث، قال - 387-11753
 )3( .سمع صريف األقالم يف األلواحوهو ي عليه السالم كتب اهللا األلواح ملوسى : قال _ علي

: ثنا حجاج بن حممد ، عن ابن جريج ، قال : حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي ، قال  -  388-11756
ألقى موسى األلواح : ، قال رضي اهللا عنهما أخربين يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس 

 )4(.  أن األلواح من زبرجد وزمرد من اجلنةوأخربين: قال ابن جريج. فتكسرت، فرفعت إال سدسها

: ، قال ثنا حكام ، عن أيب اجلنيد ، عن جعفر بن أيب املغرية: حدثنا ابن محيد ، قال  - 389-11758
كانت من ياقوتة كتابة الذهب كتبها الرمحن : سألت سعيد بن جبري عن األلواح من أي شيء كانت ؟ قال 

                                        
  ) 262 - 261/ 2( تفسري ابن كثري )  109/  9( تفسري الطربي  - ) 1(
  إسناده ضعيف ) 1611/  5( تفسري ابن أيب حامت  -)  108/  9( ربي تفسري الط )2(
  )  548/  3( تفسري الدر املنثور  - )  66/  9( تفسري الطربي ) 3(
  )  548/  3( تفسري الدر املنثور  - )  66/  9( تفسري الطربي ) 4(
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  )1(. فسمع أهل السموات صريف القلم وهو يكتبها بيده ،
  

                                        
  .يفإسناده ضع )1563/  5( تفسري ابن أيب حامت  - )  66/  9( تفسري الطربي  )1(
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  اآلثار الواردة في حتريفهم للتوراة:املطلب الثاني 

{: قوله تعاىل א    א  
Z75{ ] 2/76سورة البقرة[.  

يف  ثنا عيسى عن ابن أىب جنيح عن جماهد: ثنا أبو عاصم قال: بن عمرو قال حدثين حممد- 390-1097
  )1(. هم العلماء منهم : فالذين حيرفونه والذين يكتمونه} {: قول اهللا

{: السدي ثنا أسباط عن: ثنا عمرو بن محاد قال: حدثين موسى قال- 391-1098
2(. هي التوراة حرفوها: قال}א( 

א{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثنا يونس قال- 392-1099
{ ا جيعلون احلالل فيها حراماً : قال واحلرام فيها حالًال واحلق فيها  التوراة اليت أنزهلا عليهم حيرفو

باطًال والباطل فيها حقًا إذا جاءهم احملق برشوة أخرجوا لـه كتاب اهللا، وإذا جاءهم املبطل برشوة أخرجوا له 
ذلك الكتاب فهو فيه حمق، وإن جاء أحد يسأهلم شيئًا ليس فيه حق وال رشوة وال شيء أمروه باحلق فقال 

א{: هلم   א      { .] سورة البقرة
2/44[ )3( 

{: ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أيب جنيح عن جماهد: حدثنا حممد بن عمرو قال- 393-5764
 {4(. حيرفونه: قال( 

{: ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال-  394-5765   
 {حىت بلغ :}{ هم أعداء اهللا اليهود حرفوا كتاب اهللا وابتدعوا فيه وزعموا أنه من
  )5(. عند اهللا

                                        
 - )  198/  1( تفسري الدر املنثور  - )  149/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  367/  1( تفسري الطربي ) 1(

  ) 116/  1( تفسري ابن كثري 
  ) 198/  1( تفسري الدر املنثور  - )  367/  1( تفسري الطربي ) 2(
  ) 116/  1( تفسري ابن كثري  -)  367/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 249/  2( تفسري الدر املنثور  -)  689/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  323/  3(  الطربي تفسري )4(
حسنه يف التفسري الصحيح  ) 689/  2( تفسري ابن أيب حامت عن الرببيع بن أنس  - )  323/  3( تفسري الطربي  )5(
)1/223(  
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رضي  ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال: حدثين حممد بن سعد قال- 395-5767
وهم اليهود كانوا يزيدون يف كتاب اهللا ما }{: قوله اهللا عنهما 
  )1(. مل ينزل اهللا 

{: ثين حجاج عن ابن جريج: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال-396-5768
 {2( .فريق من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم وذلك حتريفهم إياه عن موضعه: قال( 

 ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد: حدثين حممد بن عمرو ، قال  - 397-7664
 )3(. ة تبديل اليهود التورا} אא{: يف قوله 

  

                                        
 )2/249(تفسري الدر املنثور  -)  689/  2( تفسري ابن أيب حامت  -)  324 - 323/ 3( تفسري الطربي  )1(

  إسناده ضعيف
  ) 324/  3( تفسري الطربي  )2(
  )  554/  2( تفسري الدر املنثور  - )  965/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  118/  5( تفسري الطربي ) 3(
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  الزيادة واملتاجرة بالتوراة : املطلب الثالث 

  :اآلثار

א{: قوله تعاىل        א 
א{ ] 2/121سورة البقرة[  

אא{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال -398-1561
א          { من كفر بالنيب : قال

  )1(. من يهود فأولئك هم اخلاسرون صلى اهللا عليه وسلم 
אאאא{: قوله تعاىل

           Z79{ ] سورة البقرة
2/80[.  

{: السدي حدثنا أسباط عن: حدثنا عمرو قال: حدثين موسى قال -  399-1145
م أنه من عند اهللا : قال }א كان ناس من اليهود كتبوا كتابًا من عندهم يبيعونه من العرب وحيدثو

  )2(. ليأخذوا به مثنا قليال
حدثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن : حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا أبو كريب قال- 400-1146

األميون قوم مل يصدقوا رسوًال أرسله اهللا وال كتاب أنزله اهللا : قال رضي اهللا عنهما  اك عن ابن عباسالضح
אאא{: فكتبوا كتاباً بأيديهم مث قالوا لقوم سفلة جهال

Z79{ 3(. عرضاً من عرض الدنيا: قال(  
يف  حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أيب جنيح عن جماهد: حدثين حممد بن عمرو قال- 401-1147

هؤالء الذين : قال} אאא{: قول اهللا
   )4(. عرفوا أنه من عند اهللا حيرفونه

                                        
ابن كثري  تفسري 1/272(تفسري الدر املنثور)1/218(تفسري ابن أيب حامت ) 1/518(تفسري الطربي  )1(

)1/165(  
  ) 118/  1( تفسري ابن كثري  - )  203/  1( تفسري الدر املنثور  - )  154/  1( تفسري ابن أيب حامت  )2(
  ) 379/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 379/  1( تفسري الطربي  )4(
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  )1(. وهم اليهود} {: قتادة ثنا يزيد عن: حدثنا بشر بن معاذ قال-  402-1148
{: ربنا معمر عن قتادة يف قولهأخ: أخربنا عبد الرزاق قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال-  403-1149

{هذا من عند اهللا : كان ناس من بين إسرائيل كتبوا كتاباً بأيديهم ليتآكلوا الناس فقالوا: قال
  )2(. وما هو من عند اهللا

{: قوله ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أيب العالية: ثنا آدم قال: حدثين املثىن قال-  404-1150
א{ م من نعت حممد : قال فحرفوه عن  صلى اهللا عليه وسلم عمدوا إىل ما أنزل اهللا يف كتا

{: مواضعه يبتغون بذلك عرضًا من عرض الدنيا فقال      
{ )3(  

يا } {: عكرمة ثين حجاج عن ابن جريج عن: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 405-10555
يعين } אאאא{حممد 

وما أنزل  صلى اهللا عليه وسلم ذكر حممد مما أخفوا من  }א{. يهود ملا أظهروا من التوراة
 .عليه

ا وخيفون كثريا: "يقول  اً إنه مسع جماهد: وقال عبد اهللا بن كثري: قال ابن جريج-406 " جيعلونه قراطيس يبدو
ا وخيفون كثرياً : قال   )4(. هم يهود الذين يبدو

  

                                        
  )1/223(ري الصحيح حسنه يف التفس ) 118/  1( تفسري ابن كثري عن ابن عباس  -)  379/  1( تفسري الطربي  )1(
  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح  ) 155/  1( تفسري ابن أيب حامت  )2(
  .)6/366(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  155/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  379/  1( تفسري الطربي  )3(
  ) 37/  7( تفسري القرطيب  -)  269/  7( تفسري الطربي  )4(
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  :الدراسة

  :امما تتكون التوراة وكيف أخذوه: املطلب األول

وكان من أوائل الكتب , ورضياها هلم, ذكر اهللا تبارك وتعاىل كتبه اليت أنزهلا على خلقه
: وهو التوراة فقال اليت فصل فيها تبارك وتعاىل ـ شرائعه كتابه الذي أنزله على موسى

ما فعله اليهود حياهلا واآليات اليت تتحدث عن التوراة تورد مدى } אא{:تعاىل
  .من إميان وحتريف وتبديل وغري ذلك فما هي التوراة

م بكتب  وردت اآلثار عن السلف يف تفسري آيات القرآن اليت حتدثت عن اليهود وإميا
صلى اهللا   اهللا املنزلة فقد جحد كثٌري منهم أن اهللا أنزل كتبًا كما جاء بعض اليهود إىل الرسول

 عليهم السالم وحممد  جيادلونه يف ذلك بل ردوا ما جاء عن موسى وعيسى وسلم عليه 
واهللا ما أنزل : حيث قال ويروى ذلك أيضًا عن بعض كبارهم كما فعل مالك بن الصيف

أنزل  واهللا ما: وحيك وال موسى قال: على بشر من شيء وحني راجعه اليهود يف ذلك فقالوا
{: اهللا على بشر فقال تعاىل يف ذلك  א א  { ] سورة

  .وورد مثل ذلك يف حق فنحاص اليهودي. اآلية ]6/91األنعام 
سورة القصص [ }א{: قولـه تعاىل رمحه اهللا  بل فسر الطربي

  .قالت اليهود إنا بكل كتاب يف األرض من توراة وإجنيل وزبور وفرقان كافرون ]28/48
 اآلثار أن اهللا تبارك وتعاىل كتب ملوسى األلواح وهي اليت فيها التوراة وكما قال ورد يف

 .وأدىن اهللا موسى حىت مسع صريف األقالم كما قال بعض السلف} {: تعاىل
)1(  

, أخضر زمرد: وقيل, من ياقوته: فقيل, ومن أي شيء هي, واختلف السلف يف ماهية التوراة
  .غري ذلك: وقيل

أقول رحم اهللا : "وغريه رمحه اهللا  بعد قول سعيد بن املسيب رمحه اهللا  قال الشوكاين
, وال باحلدس, فمثله ال يقال بالرأي, ما كان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه, سعيداً 

, من السلف رمحهم اهللا كانوا يسألون اليهود عن هذه األمور أن كثرياً , والذي يغلب به الظن

                                        
  548ص/3السيوطي ج - الدر املنثور ) 1(
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وهذا يقول من , وهذا يقول من ياقوت, فهذا يقول من خشب, فلهذا اختلف واضطربت
  )1(  "وهذا يقول من حجر, وهذا يقول من برد, وهذا يقول من زبرجد, زمرد

كثرية عن   مما هي؟ وما عددها؟ أقواالً : فقد ذكر يف األلواح": رمحه اهللا  أبو شهبة وقال
الذين أسلموا، مما يشري إىل منبع  من أهل الكتاب ووهب وعن كعب والتابعني بعض الصحابة

ا من إسرائيليات بين إسرائيل، وفيها من امل رويات ما خيالف املعقول هذه الروايات، وأ
  )2( ".واملنقول

: كما يف احلديث قال, بأن كتبها بيده سبحانه وتعاىل, ولكن الثابت أن اهللا زادها شرفاً 
وأخرجتنا من , يا آدم أنت أبونا خيبتنا: فقال موسى عليهما السالم احتج آدم وموسى ((

تلومين على أمر , لتوراة بيدهوخط لك ا, اصطفاك اهللا بكالمه, أنت موسى: فقال آدم, اجلنة
  )3( .))؟ فحج آدم موسى!قدره علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة

وا عنه من احلالل واحلرام بل من كل   ومما كتب اهللا فيها ما أمر به بنو إسرائيل وما 
  :شيء موعظة وتفصيًال ومما جاء فيها

فإن كل ذلك خلقي وال , وال من أهل األرض, ال تشرك يب شيئًا من أهل السماء"
  .صلى اهللا عليه وسلم وفيها ذكر الرسول  ."ووقّر والديك, حتلف بامسي كاذباً 
اذهب بنا إىل هذا  :قال يهودي لصاحبه :قال _ صفوان بن عسال املرادي ويف حديث

 ه شيئاً ـفقال ال تقل ل }{ النيب حىت نسأله عن هذه اآلية
وال تسرقوا وال  ال تشركوا باهللا شيئاً ((: ه أربع أعني فسأاله فقال النيبـنه لو مسعك لصارت لإف

تأكلوا الربا وال متشوا بربئ إىل تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال تسحروا وال 
وأنتم يا  - شعبة الشاك - ذي سلطان ليقتله وال تقذفوا حمصنة أو قال ال تفروا من الزحف 

نشهد :قال فقبال يديه ورجليه وقاال  .))تعدوا يف السبت معشر يهود عليكم خاصة أن ال
دعا أن ال يزال من ذريته   عليه السالم داود  إن: فما مينعكما أن تتبعاين قاال:أنك نيب قال 

  )4( .))وإنا خنشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود ،نيب
                                        

  .246ص/2الشوكاين ج - فتح القدير ) 1(
  السابقة وفيه نقد لكثري من الروايات 205 -  201ص  - ابو شهبة- اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري) 2(
  واللفظ له226ص/4سنن أيب داود ج 2042ص 4:صحيح مسلم ج) 3(
واحلاكم والبيهقي من طرق عن شعبة به وقال الرتمذي حسن  وقد رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير )4(
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اشتبه على الراوي التسع اآليات بالعشر الكلمات وذلك أن : "رمحه اهللا  قال ابن كثري 
ا ليلة القدر بعد ما خرجوا من ديار مصر وشعب  الوصايا اليت أوصاها اهللا إىل موسى وكلمه 

وحينئذ كلم اهللا  ومن معه وقوف على الطور أيضاً  حضور وهارون بين إسرائيل حول الطور
ذه العشر كلمات وقد فسرت يف هذا احلديث آمراً  تكليماً  موسى   )1(  .له 

  .عن التوراة هذا ما ورد يف اآلثار اليت رواها السلف
وعلى ما حتتوي فهي تسمى اليوم العهد  وأما التوراة املعاصرة فقد فصل فيها العلماء

  .القدمي مقابًال للعهد اجلديد وهو اإلجنيل
אאW 

 ، ومعىن العهد يفهو التوراة الكتابية مبجموع أسفارها املقدسة لدى اليهود والنصارى
هذه التسمية، وتسمية العهد اجلديد ما يرادف معىن امليثاق، فالعهد القدمي هو امليثاق الذي 

  )2(. أخذه اهللا على اإلسرائيليني أن يلتزموا به
فما كان معروفًا قدمياً، وإمنا هو اصطالح حديث خططت ) العهد القدمي(أما اصطالح 

لتكون التوراة أمًا للعقيدة  مث الكاثوليكية النصرانية لـه اليهودية، واستجابت لـه الربوتستنتية
النصرانية، فوضع النصارى التوراة ومسوها بالعهد القدمي إىل جوار األناجيل وبقية أسفار دينهم 

لتكون عقيدة ) ملقدسالكتاب ا(ومسوها بالعهد اجلديد، وضموا االثنني يف غالف واحد باسم 
اليهود يف التوراة هي عقيدة النصارى كذلك، مبا ضمن لليهود تعاطف النصارى معهم يف كل 
م شعب اهللا املختار م يوصفون يف التوراة بأ ! ما تتبناه التوراة من عقائد، فيتبعون اليهود أل

م، ومن تلك األحال م على حتقيق أحالمهم وادعاءا م بكل طاقا م متلك أرض ويعينو
يف حني أن التوراة مل يكن هلا رصيد يف املاضي لدى العامل النصراين، ومل تكن .... امليعاد 

وهو املصدر األول للتشريع،  )3( .الكنيسة قبل أربعة قرون لتسمح بقراءة التوراة وتداوهلا بينهم
  :وقد قسم من حيث احملتوى إىل

                                                                                                                  
  صحيح قلت ويف رجاله من تكلم فيه 

   174:ص 6:البداية والنهاية ج )1(
  .،)1/52(رمحة اهللا اهلندي، إظهار احلق )2(
  .141عبد الوهاب زيتون ـ األصولية يف اليهودية، ص )3(
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تكوين ـ اخلروج ـ الالويني ـ العدد ـ ال: وعددها مخس وهي: األسفار الناموسية - 1
  .التثنية

ا احلديث عن بدء اخللق العام عليه السالم ويدعي اليهود نسبتها إىل موسى  وقد ورد 
, مث التناسل من إبراهيم, عليه السالم وتفرع بنيه منه حىت إبراهيم  عليه السالم وخلق آدم 

وإغفال احلديث عن سائر ولد ,) فازان( أرض مكة عليه السالم كىن إمساعيل واإلشارة إىل س
ومن خرج من صلبه وهو ما ركز عليه كاتبوا سفر التكوين , عليه السالم إال إسحاق , إبراهيم

  .عليه السالم يوسف عليه السالم حىت وفاة 
 فقد حتدثت عن اخلروج من مصر - والتثنية - والالويني- والعدد  - وأما أسفار اخلروج 

واآلداب اليت كلفوا , عليهما السالم وما كان من أمر القوم مع موسى وهارون , إىل سيناء
كما , ألنه حقد عليه م عليهما السالفضًال عن ذكرها لقتل موسى هلارون , فتخلوا عنها, ا

وأنه مل يقم نيب يف بين , وحزن بين إسرائيل عليه ودفنه عليه السالم أشارت إىل وفاة موسى 
وهذه األسفار تسمى بالتوراة عند . مع نسبة هذا الكالم إىل موسى. إسرائيل مثله بعده

  .اإلطالق
صموئيل - وث راع - القضاة - يشوع : وعددها اثنا عشر هي: األسفار التاريخية - 2

  - أستري - حنميا  - عزارا  - أخبار األيام األول والثاين  - امللوك األول والثاين - األول والثاين 
وهذا القسم يدل امسه على حمتواه حيث الرتكيز على تاريخ بين إسرائيل بعد وفاة موسى 

ئها وهي خري معرب عن شرور القوم وآثامهم وفسادهم اخللقي فضًال عن إلقا عليه السالم 
  .الضوء على السلب والنهب والغصب كأمر مشروع عند اليهود

 - أمثال سليمان  - مزامري داود  - أيوب: وعددها مخسة هي: األسفار الشعرية - 3
وهي يف مجلتها ضرب من اِحلَكم واألمثال والرتانيم فضًال عن  - نشيد اإلنشاد  - اجلامعة 

يف سفر نشيد اإلنشاد بدعوى أنه أدب مع فساد ُخُلقي عرب عنه  عليه السالم سرية أيوب 
  .صويف يهودي

- مراثي أرميا  - أرميا  - أشعيا : وعددها سبعة عشر سفرًا هي: أسفار األنبياء - 4
حبقوق  - ناحوم - ميخا  - يونان - عوبديان - عاموس  - يؤئيل  - هوشع  - دانيال - حزقيال 

  .مالخى - زكريا - حجي- صفنيا - 
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العهد (سفرًا تعورف عليها باسم ) 39(وثالثني  وبذلك تكون األسفار يف مجلتها تسعة
  ).القدمي

  )1(. وقد بقيت أسفار عدة حمل خالف من حيث القبول والرد
ويكفي املسلم أن القرآن قد أشار إىل أن حتريفًا قد وقع يف هذا املصدر وأن اليد 

  .اليهودية قد امتدت إليه بالزيادة كما سيأيت
  : ولة اآلن ثالثة أنواعوالذي بقي من نسخ التوراة املتدا

  .والربتستنت, وهي معتربة لدى اليهود: العبرانية - 1
وكانوا , حىت القرن اخلامس عشر للميالد, معتربة لدى النصارى مجيعاً : اليونانية  - 2

  .وكنائس املشرق, وهي مل تزل معتربة عند الكنيسة اليونانية, يعتقدون بتحريف العربانية
وتزيد , ولكنها سبعة أسفار, وهي كالعربانية, لدى السامريني وهي معتربة:السامرية  - 3

  )2(. من يفضلها على العربانية ومن النصارى, عليها باأللفاظ والفقرات
אאW 

اة بدأت الرتمجات العربية القدمية يف أوائل القرن التاسع للميالد، وأقدم ترمجة عربية للتور 
  . رمحه اهللا من العربانية واليونانية والسريانية كانت يف زمن هارون الرشيد 

أسقف   يوحنا وترمجة  )3(، موىل هارون الرشيد أمحد بن عبد اهللا سالم اإلجنيلي: ترمجها
ـ يهودي  كما ترمجها أبو زيد حنني بن إسحاق النسطوري  )4(م 724عام  يف أسبانيا إشبيليا

. م من السبعينية اليونانية إىل العربية وهي أصح النسخ عند األغلبية873هـ 290ت 
  .وهنالك تراجم عربية غريهم مل يصلنا من مجيعها شيء

  :ما أشهر الرتمجات العربية احلديثة فهي ما يليأ

                                        
، وإظهار )11ـ2/9(، وامللل والنحل للشهرستاين )157ـ1/166(م انظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حز  )1(

  .207، ومقدمة ابن خلدون، ص100ـ  95احلق، ص 
  .218ـ  1/217إظهار احلق، رمحة اهللا اهلندي  )2(
  بتصرف يسري 22الفهرست البن الندمي، ص )3(
  .فتحي حممد الزغيب. د. تأثر اليهودية باألديان الوثنية )4(
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 مبعاونة الدكتور يل يف لندن) 1882 - 1804( ترمجة فارس يوسف الشدياق - 1
ولكنها بعد طبع الرتمجة أعلن املؤلف إسالمه يف . م1857وهي دقيقة جدًا طبعت عام 

  .فمنعت من التداول وصودرت وهي أصح الرتمجات) أمحد أبو العباس(ومسى امسه  تونس
ا اإلرساليات األمريكية ـ ) م1864ـ -1860: (األمريكية الرتمجة الربوتستانتية -2 وقامت 

  .بريوت
أعيدت طباعتها . يف بريوت) 1880ـ  1872عام  الكاثوليكية ترمجة اليسوعية - 3

  .م1960يف جملد واحد سنة 
  ).م1878(عام  يف املوصل ترمجة اآلباء الدومنيكان - 4
  )1(. م1865عام  واليازجيك وكرينلوس البستاين ترمجة مسيث - 5

אW 
ورمبا كان ) املشنا(و ) املثناة(، ويسمونه قدميًا ) التلمود(ومن الكتب املعتربة عند اليهود 

م استحدثوا كتاباً من عندهم :مقدماً عند أكثرهم على التوراة، ولعله املقصود ببعض اآلثار  أ
  :وقد وردت آثار بذكره منها, وا به مثناً قليالً وقالوا هو من عند اهللا ليشرت 

إن بين إسرائيل  ((: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال_ عن أيب موسى  - 1
  )2( .))كتبوا كتاباً واتبعوه وتركوا التوراة

أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول اهللا _  وروي أن عمر بن اخلطاب - 2
يف ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق يستخري اهللا فيها شهراً مث أصبح  صلى اهللا عليه وسلم 
إين كنت أريد أن اكتب السنن، وإين ذكرت قومًا كانوا قبلكم  ((: فقال, يومًا وقد عزم اهللا له
 )3( .))عليها وتركوا كتاب اهللا، وإين واهللا ال ألبس كتاب اهللا بشيء أبداً كتبوا كتبًا فأكبوا 

  .يقصد املثناة_ والفاروق 
حدثه أن يهودية جاءت إىل : روى ابن حزم بسنده إىل زيد بن أسلم قالكما   - 3
فدعاهم , إن ابين هلك فزعمت اليهود أنه ال حق يل يف مرياثه: فقالت_  اخلطاب  بن  عمر

                                        
  .62ـ  61فتحي حممد الزغيب، ص. دية باألديان الوثنية، دتأثر اليهو  )1(
ورواه ) 150ص/1جممع الزوائد ج(وقال اهليثمي رجاله ثقات  359ص/5رواه الطرباين يف املعجم األوسط ج) 2(

  135ص/1الدارمي عن ايب موسى موقوفاً ج
   257ص/11مصنف عبد الرزاق ج) 3(
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أيف التوراة : ال جند هلا حقًا يف كتابنا فقال: أال تعطون هذه حقها فقالوا((: فقال_, عمر 
_ كتاب كتبه أقوام علماء حكماء فسبهم عمر :وما املثناة قالوا : بل يف املثناة قال :قالوا
  )1( .))اذهبوا فأعطوها حقها: وقال

א{: يف قوله تعاىل وقال ابن زيد - 4 א    {قال :
احملق فيها مبطل يف التوراة  المثناة،هؤالء اليهود كتبوا كتابًا ضادوا به كتاب اهللا، يقال له ((

  )2( .))حمق يف التوراة واملبطل فيها
واألول من حيث , هو املصدر الثاين من حيث املنزلة الدينية يف الظاهر:والتلمود 

عرب فرتة زمنية القى اليهود فيها  عبارة عن تعاليم وضعها احلاخامات االلتزام والتطبيق، وحمتواه
من اهلوان ما القـَْوا، وخباصة بعد استذالهلم من قبل غريهم، وتفرقهم إىل سائر البقاع، فلعبت 
ة البقية الباقية دورها يف وضع تلك التعاليم جلمع شتات اليهود ثانية، وإلحياء نزعة العنصري

وادعاء االصطفاء، فضًال عن تفاصيل تتناول جوانب السياسة واالقتصاد واالجتماع والعقيدة 
فليهن أمة : "رمحه اهللا  إفسادا للعقائد، وحتريفًا لكالم اهللا، كما قال ابن القيم. واألخالق
 عليه السالم ى اهللا وعلى كليمه موسى علم املشنا والتلمود وما فيهما من الكذب عل الغضب

  )3(." وما حيدث هلم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت
  :التلمود إىل قسمني وقد قسم علماء اليهود

وحمتواها . وهي كلمة تعين األصل أو املنت أو اجلوهر أو الصلب» المشناة«: األول - 1
من التعاليم الشفوية اليت كانت تنقل شفاهًا على ألسنة الساسة وقادة عبارة عن مجلة 

  . التوجيه، مث بدا هلم التدوين يف أواخر القرن األول ومطلع القرن الثاين امليالدي
وهي شروح للنصوص السابقة وقد منت تلك الشروح يف » الجمارة«: الثاني - 2
وهي تبلغ حداً   يف بابل: ألقدم واألقل حجماً، وثانيتهماوهي ا فلسطني: أوالمها. منطقتني

  .وقد كان للشروح أثرها يف وجود تلمودين. كبرياً يف احلجم

                                        
  307ص/9احمللى ج) 1(
  1607ص/5ج تفسري ابن أيب حامت) 2(
  129ص/1هداية احليارى ج) 3(
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تلمود بابل وهو املراد عند : الثاين - تلمود فلسطني أو أورشليم، ب: األول - أ
  )1(.اإلطالق

ا إىل م» املشناة«هذا ويدعي بعض اليهود أن  شفاهًا يف  عليه السالم وسى قد أوحي 
قد تناقلوا  وأن أربعني من علماء اليهود, حماولني ّيل بعض النصوص إلثبات ذلك طور سنياء

تلك التعاليم عن موسى جيًال بعد جيل، زمن وجود اهليكل، فلما هدم دونت تلك التعاليم 
سألت رجًال من أفاضلهم عن ذلك : "كما قال ابن الندمي. جلمع شتات اليهودلتكون وسيلة 

املشنا ومنه يسخرج : وملوسى كتاب يقال لـه... أنزل اهللا جل امسه على موسى التوراة : فقال
  )2(." اليهود علم الفقه والشرائع واألحكام وهو كتاب كبري

 - والصيام  - لوائح األعياد - لوائح الزراعة - تتعلق بـ وتشتمل املشناة على ستة مباحث 
قوانني  - القوانني املدنية واجلنائية - وعالقة اليهود بغريهم - قوانني الزواج والطالق والنذور

ا بعض الرسائل األخرى  - قوانني الطهارة والنجاسة - الصالة    )3(. كما يلحق 
  .دة ونقصان وتصحيف وحتريف وقبول وردّ وقد اعرتى التلمود ما اعرتى العهد القدمي من زيا

ومل يكن املؤلفون له يف عصر واحد وإمنا ألفوه يف جيل بعد : "قال ابن القيم عن التلمود
جيل، فلما نظر متأخروهم إىل ذلك، وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه، ويف الزيادات 

م إن مل يقفلوا  باب الزيادة وإال أدى إىل اخللل املتأخرة ما ينقض كثريًا من أوله، علموا أ
الفاحش، فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهم، وحرموا من يزيد عليه شيئًا فوقف الكتاب 

  )4( ."على ذلك املقدار
ويف القرن اخلامس عشر امليالدي أجرى اليهود بعض التعديالت فيه، وذلك حبذف 

وسب أتباعه؛ حىت ال يكون ذلك وسبه  عليه السالم بعض النصوص املتعلقة بلعن املسيح 
  .وسيلة إليذاء نصارى الغرب هلم

                                        
والفكر . 42، 41، والكنز املرصود يف قواعد التلمود، ص12، 11التلمود تارخيه وتعاليمه ـ ظفر اإلسالم خان، ص )1(

  حسن ظاظا.الديين اليهودي وهو من أوسعها تفصيًال د
  34ص/1الفهرست باختصار ج) 2(
  .17ـ  15التلمود تارخيه وتعاليمه، ص )3(
   133 - 1/132هداية احليارى ج) 4(
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وقدسية التلمود آكد وأشد من قدسية التوراة، وأقوال احلاخامات أعلى قدراً من نصوص 
   )1(الوحي ـ كما يزعمون ـ 

  

                                        
  .48، 44، والكنز املرصود، ص 29التلمود تارخيه وتعاليمه، ص )1(
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  حتريف التــوراة واالجتار بها: املطلب الثاني

  :كما وصفهم اهللا يف آيات كثرية كما قال تعاىل  الشك أن اليهود هم أهل التحريف
1 - } א        א  

Z75 {] 2/75سورة البقرة[  
2 - }אאאא {] 4/46ة النساء سور[  
3 - }א  א         {

  ]5/13سورة املائدة [
4 - } א א  א   א   א  

     א א    א
א {] 5/41سورة املائدة[  

حيرفون كالم " :رمحه اهللا الطربي والتحريف منطبق عليهم مجيعاً، جيال بعد جيل، قال 
م الذي أنزله على نبيهم موسى  ، وهو التوراة، فيبدلونه ويكتبون صلى اهللا عليه وسلم ر

هذا هو كالم اهللا : ويقولون جلهال الناس ،يهم غري الذي أنزله اهللا جل وعز على نبيهمبأيد
وهذا من صفة . والتوراة اليت أوحاها إليه ،صلى اهللا عليه وسلم الذي أنزله على نبيه موسى 

صلى اهللا عليه القرون اليت كانت بعد موسى من اليهود ممن أدرك بعضهم عصر نبينا حممد 
اهللا عز ذكره أدخلهم يف عداد الذين ابتدأ اخلرب عنهم ممن أدرك موسى منهم،  ، ولكنوسلم 

إذ كانوا من أبنائهم وعلى منهاجهم يف الكذب على اهللا والفرية عليه ونقض املواثيق اليت 
  )1(  ".أخذها عليهم يف التوراة

ة واملتاجر , وحسدهم مرة, هي أهوائهم مرة, وإحكامه, وأسباب حتريفهم لكالم اهللا
  .بدينهم وبيعه رخيصاً ألتباعهم مراراً كثرية

 )2(بيهودي حممم  صلى اهللا عليه وسلم ر على النيب مُ ((: قال _ عن الرباء بن عازبف
أهكذا جتدون حد ((: ، فقالمن علمائهم رجالً  صلى اهللا عليه وسلم فدعا النيب ،  .))جملود

                                        
  155ص /6تفسري الطربي ج) 1(
  66ص  1خمتار الصحاح ج .  بالفحم وجهه سخم َحتميما َمحََّمهُ ) 2(
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فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا جتدون حد : قال. نعم: الزاين فيكم؟ قال
ذا مل أحدثك، ولكن الرجم، ولكن كثر الزنا يف : الزاين فيكم؟ قال ال، ولوال أنك نشدتين 

تعالوا  ا عليه احلد، فقلناأشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمن
جنتمع فنضع شيئا مكان الرجم فيكون على الشريف والوضيع، فوضعنا التحميم واجللد مكان 

فأمر به  .اللهم إين أنا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه: صلى اهللا عليه وسلم فقال النىب . الرجم
א{: فرجم، فأنزل اهللا  א   {]3/176عمران  سورة آل[ 

  )1( )).اآلية
  :يف معىن حتريف اليهود للتوراة أقوال وللعلماء

. هو أن التحريف والتبديل قد وقع يف التأويل ال يف النص املنزل: القول األول - 1
ذا الرأي هوفمعىن حتر  م : يف الكالم عند من يقولون  : أي . - يتأّولونه على غري تأويله- أ

ذا القول اإلمام البخاري, حتريفًا معنوياً  , يزيلون} {: "قال رمحه اهللا  ومن القائلني 
على غري  يتأولونه: ولكنهم حيرفونه عز وجل وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اهللا 

  )3( .رمحه اهللا  وهو اختيار ابن كثري )2(  ."تأويله
ت وبُدِّلت : القول الثاني - 2 يف اللفظ واملعىن، ولكن التغيري ,وهو أن التوراة قد ُغريِّ

أما أكثر التوراة فهو باٍق على ما أنزله اهللا على . والتحريف أصاب مجًال قليلة وألفاظًا يسرية
ذا شيخ اإلسالم ابن تيمية. عليه السالم كليم موسى ال : حيث قال رمحه اهللا  وممن قال 

ا , واألكثر مل يبدل, أن ما وقع من التبديل قليل" والذي مل يبدل فيه ألفاظ صرحية تبني 
خبالف , عضها بعضاً وهلا شواهد ونظائر متعددة يصدق ب, املقصود من غلط ما خالفها

وصار هذا مبنزلة كتب احلديث , وسائر نصوص الكتب يناقضها, املبدل فإنه ألفاظ قليلة
يعلم من هذا أن التوراة اليت كانت : "وقال )4( ."صلى اهللا عليه وسلم املنقولة عن النيب 

وبعد  عليه السالم وبعد مبعث املسيح  وبعد جميء خبتنصر موجودة بعد خراب بيت املقدس

                                        
  1660ص /4واللفظ له و أصله يف صحيح البخاري ج 286ص/4مسند اإلمام أمحد ج )1(
  2745ص/6يح البخاري جصح) 2(
  116ص/1تفسري ابن كثري ج) 3(
  442ص/2اجلواب الصحيح ج) 4(



  
297 

على  فيها حكم اهللا والتوراة اليت كانت عند يهود املدينة صلى اهللا عليه وسلم مبعث حممد 
وإن قيل أنه غري بعض ألفاظها بعد مبعثه فال نشهد  ،صلى اهللا عليه وسلم عهد رسول اهللا 

 مبثل ذلك فإن هذا غري معلوم لنا، وهو أيضًا متعذر بل ميكن تغيري  على كل نسخة يف العامل
كثري من النسخ وإشاعة ذلك عند األتباع حىت ال يوجد عند كثري من الناس إال ما غري بعد 
ذلك، ومع هذا فكثري من نسخ التوراة واإلجنيل متفقة يف الغالب إمنا خيتلف يف اليسري من 

من النسخ بعد مبعث الرسول ممكن ال ميكن أحدًا أن جيزم  ألفاظها فتبديل ألفاظ اليسري
أن يشهد بأن كل نسخة يف العامل بالكتابني متفقة  بنفيه، وال يقدر أحد من اليهود والنصارى

األلفاظ، إذ هذا ال سبيل ألحد إىل علمه، واالختالف اليسري يف ألفاظ هذه الكتب موجود 
ا قد ختتلف نسخ بعض كتب احلديث، أو تبدل بعض ألفاظ بعض يف الكثري من النسخ كم

  )1(." النسخ
ا موسى : القول الثالث - 3 كلها أو أكثرها قد  عليه السالم أن التوراة اليت جاء 

ال تطابق بينها وبني التوراة املوجودة  عليه السالم والتوراة اليت نزلت على موسى . بُدِّل وغريِّ 
أولوا كثريًا من آيات التوراة تأويًال فاسداً  وأن أحبار اليهود, دي الناس اليوم يف شيءبني أي
ولكنهم كذلك مل يقتصروا على حتريف التأويل؛ بل قاموا فعًال بإضافة أشياء كثرية مل . وباطالً 

ن اهللا قام مبصارعة يعقوب أ - ينزهلا اهللا تعاىل، ومن املستحيل أن يكون قد أنزهلا مثل زعمهم 
ومثل زعمهم أن اهللا  - .طوال الليل ومع هذا مل يستطع أن يتغلب على يعقوب عليه السالم 

من األكل من شجرة املعرفة حىت يبقى جاهًال فال يستطيع أن ينافس  عليه السالم منع آدم 
وهو الذي  - هو الذي صنع لبين إسرائيل العجل  عليه السالموأن هارون  - الرب يف ملكوته 
وإىل هذا القول ذهب  )2( إىل آخر األمثلة الكثرية كما ذكر ذلك ابن حزم. أمرهم بعبادته

جيوز ويف التوراة اليت بأيديهم من التحريف والتبديل وما ال : "الذي يقول اإلمام ابن القيم
 عليه السالم ما ال يشك فيه ذو بصرية، والتوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى  نسبته إىل األنبياء

                                        
  50ص/2ابن تيمية ج - دقائق التفسري  )1(
  وما بعدها 1/93الفصل يف امللل والنحل) 2(
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م حرفوا وبدلوا واالشتغال : "قال ورجح هذا القول ابن حجر )1(." بريئة وال خالف أ
  )2(." بنظرها وكتابتها ال جيوز باإلمجاع

لوجاهة أدلته الكثرية، وقد ذهب إليه جمموعة  - إن شاء اهللا  - رأي الراجح وهذا هو ال
الذين اطلعوا على التوراة ودرسوها دراسة فاحصة، وتتبعوا ما فيها مما ال  من علماء اإلسالم

  )3( .عز وجل ميكن أن ينسب ما فيه إىل اهللا 
 صلى اهللا عليه وسلم حتريفهم للبشارات بنبينا : ومن أهم األمور اليت ثبت حتريفهم هلا

  :بتبديل صفته فيها أو حبذفها أو تأويلها وهو أكثر ما يهمنا هنا
{ :عز وجل يف قول اهللا  رضي اهللا عنهما  فعن ابن عباس - 1 

 ]2/79سورة البقرة [ }אאאא
أكحل : مكتوبًا يف التوراة صلى اهللا عليه وسلم يهود وجدوا صفة حممد أحبار ال((: قال

أعني، ربعة جعد الشعر، حسن الوجه، فما وجدوه يف التوراة حموه حسدًا وبغياً، فأتاهم نفر 
أزرق سبط نعم، جنده طويًال : فقالوا جتدون يف التوراة نبيًا منا؟ قالوا من أهل مكة من قريش

: ال جند نعته عندنا، وقالوا للسفلة: وقالوا... رت قريش وقالوا ليس هذا منا الشعر، فأنك
ليس هذا نعت النيب الذي حيرم كذا وكذا كما كتبوه وغريوا نعت هذا كذا كما وصف فلبسوا 

قيامهم كانت هلم مأكلة يطعمهم إياها السفلة ل  على الناس، وإمنا فعلوا ذلك ألن األحبار
  )4( .))على التوراة فخافوا أن تؤمن السفلة فتنقطع تلك املأكلة

                                        
  107ص/1هداية احليارى ج) 1(
  525ص/13فتح الباري فتح الباري ج) 2(
اإلمام الغزايل الذي رد عليهم يف  : وممن فصل يف ذلك). بتصرف(. التوراة دراسة وحتليل: حممد شليب شتيوي. د)3(

واإلمام ).. هداية احليارى(وعبد امللك اجلويين إمام احلرمني املتوىف سنة واإلمام ابن القيم كتابه ) الرد اجلميل(كتابه 
واإلمام علي بن ) اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام(القرطيب صاحب التفسري املشهور يف كتابه 

الرد على (األول أمساه : ولـه كتابان يف الرد على عقائد اليهود والنصارى. حممد بن عبدالرمحن الباجي الشافعي 
نقد للتوراة اليونانية وتعليق علىكل إصحاح تقريبًا يف مجيع األسفار اخلمسة وقد أمساه : والثاين) اليهود والنصارى

  ) إظهار احلق(هلندي يف كتابه ورمحة اهللا ا). على التوراة(
وللتوسع تفسري الدر املنثور  157ص/1و دالئل النبوة للبيهقي ج154ص/1تفسري ابن أيب حامت ج) 4(

  202ص/1ج
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صلى اهللا عليه فتلقاين رسول اهللا  خرجت إىل املدينة((: قال _  وعن أيب صخر العقيلي 
شي فمر بيهودي ومعه سفر فيه التوراة يقرؤها مي رضي اهللا عنهما  وعمر بني أيب بكر وسلم 

يا يهودي، نشدتك ((: صلى اهللا عليه وسلم على بن أخ لـه مريض بني يديه، فقال النيب 
فيت بالذي أنزل التوراة على موسى، وفلق البحر لبين إسرائيل، أجتد يف توراتك نعيت وص

التوراة على موسى، لكين أشهد بالذي أنزل : وخمرجي، فأومأ برأسه أن ال، فقال ابن أخيه
كتابه، وأنا أشهد أن   وفلق البحر لبين إسرائيل، أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك وخمرجك يف

أقيموا اليهودي عن  صلى اهللا عليه وسلم ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، فقال النيب 
  )1(  .))وأجنه صلى اهللا عليه وسلم صاحبكم وقبض الفىت فصلى عليه النيب 

  بإذن اهللا صلى اهللا عليه وسلم صيل يف موقفهم من الرسول و سيأيت زيادة تف
  

                                        
واهليثمي يف جممع الزوائد  185ص/1ورواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ج 411ص/5رواه اإلمام أمحد ج) 1(

  : وقال ابن كثري 234ص/8ج
  252ص/2تفسري ابن كثري ج: له شاهد يف الصحيح عن أنسحديث جيد قوي 
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  االجنيلاالثار الواردة في موقفهم من : املبحث الثالث

  :اآلثار

אאאא{: قولـه تعاىل
 {]2/113 البقرة سورة[.   

ثنا سلمة بن الفضل قاال : ثنا يونس بن بكري وحدثنا ابن محيد قال: حدثنا أبو كريب قال - 407-1504
حدثين سعيد بن جبري أو : حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال: قالثنا ابن إسحاق : مجيعا

אא{: يف قوله رضي اهللا عنهما  عكرمة عن ابن عباس
 {بعيسى وعندهم التوراة فيها ما  ليهوداأي يكفر : كل يتلو يف كتابه تصديق ما كفر به: أي

مما جاء به عيسى  إلجنيلاويف  عليه السالم أخذ اهللا عليهم من امليثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى 
 )1(. تصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند اهللا؛ وكل يكفر مبا يف يد صاحبه 

א{: قوله تعاىل        א  
א {] 28/48سورة القصص[.   

قالت } אאא{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال - 408-20940
هما السالم عليحممد وعيسى ابن مرمي : فيقول} א{لإلجنيل والفرقان فمن قال  ليهوداذلك أعداء اهللا 

. )2(  
א{ ثنا عبيد عن الضحاك: ثنا حيىي بن واضح قال: حدثنا ابن محيد قال - 409-20942

{ 3(. باإلجنيل والقرآن: يقول(  
{: قولـه تعاىل  א א   א   א  

אאא
Z91 {] 2/91البقرة  ةسور[  

                                        
  .إسناده ضعيف )1/156(تفسري ابن كثري  - ) 1/209(تفسري ابن أيب حامت  - ) 1/496(تفسري الطربي  )1(
 ) 421/  6( تفسري الدر املنثور  -)  2985/  9( تفسري ابن أيب حامت  -)  85/  20( تفسري الطربي  )2(

  )1/223(حيح حسنه يف التفسري الص
/  9( بالتوراة والقرآن : تفسري ابن أيب حامت بلفظ  -)  421/  6( بالتوراة والقرآن : تفسري الدر املنثور بلفظ  )3(

  .إسناده ضعيف)  2986
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{: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال -410-1286
א {1(. أي مبا بعده، يعين مبا بعد التوراة(  

                                        
  .)6/366(حسن إسناده احلافظ يف الفتح ) 1/174(تفسري ابن أيب حامت  - )1/419(تفسري الطربي  )1(



  
302 

  
  :الدراسة

رسوًال مصدقاً للتوراة اليت هي كتاب اهللا لبين إسرائيل،  عليه السالم بعث اهللا نبيه عيسى 
{: وأنزل معه اإلجنيل فيه موعظة هلم، وختفيف لبعض ما حرم عليهم كما قال تعاىل

אאאא
         אא Z46 {]ائدةسورة امل 

5/46[  
ا حاكمًا مبا فيها : "رمحه اهللا  قال ابن كثري {أي مؤمنًا   א

{ ت أي هدى إىل احلق ونور يستضاء به يف إزالة الشبهات وحل املشكال}
אא    { أي متبعًا هلا غري خمالف ملا فيها إال يف القليل مما بني لبين إسرائيل

أنه قال لبين  عليه السالم بعض ما كانوا خيتلفون فيه، كما قال تعاىل إخبارًا عن املسيح 
א{: إسرائيل    {] وهلذا كان  ]3/50سورة آل عمران

{: أن اإلجنيل نسخ بعض أحكام التوراة وقوله تعاىل املشهور من قول العلماء
  { وجعلنا اإلجنيل هدى يهتدى به، وموعظة أي زاجرًا عن ارتكاب أي

  )1( .ملن اتقى اهللا وخاف وعيده وعقابه: احملارم واملآمث، للمتقني أي
م مبا بعد التوراة هو الصحيح؛ ألن املصدر واحد، واإلميان  وقد أعلمهم اهللا أن إميا

  .بالسابق يستلزم االميان بالالحق
ألن كتب اهللا يصدق } {: وإمنا قال جل ثناؤه: "رمحه اهللا  قال الطربي

واإلميان به  صلى اهللا عليه وسلم بعضها بعضا؛ ففي اإلجنيل والقرآن من األمر باتباع حممد 
؛ فلذلك قال جل ثناؤه لليهود عليه السالم ومبا جاء به، مثل الذي من ذلك يف توراة موسى 

م الذي أنزله على موسى صلوات اهللا عليه من الكتب اليت أنزهلا إىل إذ خ ربهم عما وراء كتا
  ."إنه احلق مصدقاً للكتاب الذي معهم، يعين أنه له موافق فيما اليهود به مكذبون: أنبيائه

                                        
  65ص/2تفسري ابن كثري ج) 1(
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م من التكذيب بالتوراة على مثل الذي هم عليه من : "قال وذلك خرب من اهللا أ
  )1(  ."والفرقان، عناداً هللا وخالفاً ألمره وبغياً على رسله صلوات اهللا عليهمالتكذيب باإلجنيل 

املتسمي  ومل ترد آثار عن حتريف اليهود لإلجنيل كما هو املشهور من فعل شاول اليهودي
وغريه  )2( س منها كما فصل ذلك ابن حزمما لي الذي أدخل يف النصرانية) بولس الرسول(ب

كانوا على احلق بعد رفع عيسى،  عليه السالم أن أتباع عيسى : هذه الرواية وينقل املفسرون
حىت وقع حرب بينهم وبني اليهود، وكان يف اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل مجعًا من 

مث قال لليهود إن كان احلق مع عيسى فقد كفرنا والنار  ،م عليه السالأصحاب عيسى 
فرسه وأظهر  مصرينا، وحنن مغبونون إن دخلوا اجلنة ودخلنا النار، وإين أحتال فأضلهم، فعقر

نوديت من السماء ليس لك توبة إال : الندامة مما كان يصنع، ووضع على رأسه الرتاب، وقال
لكنيسة ومكث سنة ال خيرج، وتعلم اإلجنيل فصدقوه أن تتنصر، وقد تبت فأدخله النصارى ا

وعلمه أن عيسى  واستخلف عليهم رجًال امسه نسطور وأحبوه، مث مضى إىل بيت املقدس
ما كان عيسى : وعلمهم الالهوت والناسوت، وقال ومرمي واإلله كانوا ثالثة، وتوجه إىل الروم

ذلك مث دعا رجًال يقال له  انًا وال جسماً، ولكنه اهللا وعلم رجًال آخر يقال له يعقوبإنس
فقال له إن اإلله مل يزل وال يزال عيسى، مث دعا هلؤالء الثالثة وقال لكل واحد منهم  ملكا

عين، وإين غداً أذبح  أنت خليفيت فادع الناس إىل إجنيلك، ولقد رأيت عيسى يف املنام ورضي
نفسي ملرضاة عيسى، مث دخل املذبح فذبح نفسه، مث دعا كل واحد من هؤالء الثالثة الناس 

  )3( .إىل قوله ومذهبه فهذا هو السبب يف وقوع هذا الكفر يف طوائف النصارى
بالرسائل الىت  النصرانية بإفساد امللة كما حصل مقصود بولص" .. قال شيخ اإلسالم

  )4( ."وضعها هلم

                                        
  419ص/1تفسري الطربي ج) 1(
  61ص/2الفصل يف امللل ج) 2(
   28ص/16الرازي ج - التفسري الكبري  25ص/6تفسري القرطيب ج 285ص/2تفسري البغوي ج) 3(
  214ص/6جمموع الفتاوى ج) 4(
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   القرآناآلثار الواردة في موقفهم من :املبحث الرابع 
  :اآلثار

{: قوله تعاىل א    אא 
אZ43 {] 13/43سورة الرعد[   

ثنا عبد : ثنا شعيب بن صفوان قال: الثنا أبو داود الطيالسي ق: حدثنا احلسني بن علي الصدائي قال-411
{: أنزل يف: قال عبد اهللا بن سالم: امللك بن عمري أن حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال
אא {  

 ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال: سعد قالحدثين حممد بن  - 412-15576
א{: قوله رضي اهللا عنهما  א{  فالذين

  )1( .هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى: عندهم علم الكتاب
{: تعاىل قوله  א א  א   א א א  

אZ88{ ] 17/89سورة اإلسراء[  
ثنا حممد بن أيب : ثنا حممد بن إسحاق قال: ثنا يونس بن بكري قال: حدثنا أبو كريب قال - 413-17114

أتى ((: قال رضي اهللا عنهما جبري أو عكرمة عن ابن عباس ثين سعيد بن : حممد موىل زيد بن ثابت قال
حممود بن سيحان وعمر بن أصان وحبري بن عمرو وعزيز بن أيب عزيز  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

ذا الذي جئتنا به حق من عند اهللا عز وجل فإنا ال نراه متناسقا  : وسالم بن مشكم فقالوا أخربنا يا حممد 
ن أنه من عند اهللا جتدونه أما واهللا إنكم لتعرفو : "صلى اهللا عليه وسلم راة فقال هلم رسول اهللا كما تناسق التو 

: فقال عند ذلك وهم مجيعا" مكتوبا عندكم ولو اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله ما جاؤوا به
يا : بن عمرو فنحاص وعبد اهللا بن صوريا وكنانة بن أيب احلقيق وأشيع وكعب بن أسد ومسوءل بن زيد وجبل

أما واهللا إنكم لتعلمون أنه من " صلى اهللا عليه وسلم حممد ما يعلمك هذا إنس وال جان؟ فقال رسول اهللا 
يا حممد إن اهللا يصنع لرسوله إذا بعثه ما شاء : فقالوا" عند اهللا جتدونه مكتوبًا عندكم يف التوراة واإلجنيل

فيهم  عز وجل رؤه ونعرفه وإال جئناك مبثل ما تأيت به، فأنزل اهللا ويقدر منه على ما أراد فأنزل علينا كتابًا تق
אאאאאא{: وفيما قالوا

א{ ] 2( ))]17/88سورة اإلسراء(  

                                        
  إسناده ضعيف ) 522/  2( تفسري ابن كثري  - )  668/  4( تفسري الدر املنثور ) 1(
  ) 336/  5(  تفسري الدر املنثور) 2(
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{: قوله تعاىل        {] سورة آل
  ]3/119عمران 

مد عن عكرمة أو ثين حممد بن أيب حم: ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: حدثنا ابن محيد قال - 414-6090
אא{: رضي اهللا عنهما  عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

אאאאא {)) م ومبا مضى من الكتب قبل أي بكتابكم وكتا
  )1( .))وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء هلم منهم لكمذلك 

   :اآلية .]15/89سورة احلجر [} אא{: قوله تعاىل
ثنا حيىي بن عيسى عن األعمش عن أيب ظبيان عن : حدثين عيسى بن عثمان الرملي قال - 415-16140

{: يف قوله اهللا رضي اهللا عنهما ابن عباس  א  Z90א א
א Z91 {] والنصارى آمنوا ببعض وكفروا  ليهوداهم : قال ]91-15/90سورة احلجر

  )2(. ببعض
אאאאא{: قوله تعاىل 

אא
אאZ68 {] 5/68سورة املائدة[  

ثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة : ثنا عبد اهللا بن صاحل قال: حدثين املثين قال - 416-9588
} אא{: عنهما  رضي اهللاعن ابن عباس 

  )3(. فال حتزن: يقول. الفرقان: قال
א{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال - 417-1561

אא{ ] سورة البقرة
  )4(. من يهود فأولئك هم اخلاسرون صلى اهللا عليه وسلم من كفر بالنيب : قال ]2/121
حدثين ابن أيب عدي، وعبد األعلى، وحدثنا عمرو بن علي، : حدثين حممد بن املثىن، قال - 418-1562

                                        
  .إسناده ضعيف)  400/  1( تفسري ابن كثري  -)  301/  2( تفسري الدر املنثور ) 1(
  ) 387/  2( املستدرك على الصحيحني  -)  559/  2( تفسري ابن كثري  -)  98/  5( تفسري الدر املنثور ) 2(
  .)10/441(وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )  81/  2( تفسري ابن كثري عن جماهد ) 3(
 - )  272/  1( تفسري الدر املنثور  - )  218/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  518/  1( تفسري الطربي ) 4(

  )  165/  1( تفسري ابن كثري 
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{: رضي اهللا عنهما  ثنا ابن أيب عدي مجيعا، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال 
 {1(. يتبعونه حق اتباعه( 

                                        
  ) 2/95(، تفسري القرطيب 1/272تفسري الدر املنثور  ،1/218، تفسري ابن أيب حامت 1/519تفسري الطربي ) 1(
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  :الدراسة

ومن هذه الكتب القرآن الكرمي ولكن , تقدم معنا أن من اليهود من يكفر بكل كتاب
من اإلنصاف أن نذكر من آمن بالكتاب العزيز من اليهود ممن خضع لكالم اهللا، كما قال 

{: تعاىل فيهم א    אא 
אZ43 {] 13/43سورة الرعد[  

ا يف من آمن من أهل  وعلى اختالف املفسرين م جيمعون أ يف سبب نزول اآلية إال أ
اسم } {والصحيح يف هذا أن : " ، حىت وإن مل يعني كما قال ابن كثريالكتاب

ونعته يف   صلى اهللا عليه وسلم الذين جيدون صفة حممد  جنس يشمل علماء أهل الكتاب
{: كتبهم املتقدمة من بشارات األنبياء به، كما قال تعاىل  

      א א Z156א
א א אא   א א א { ] سورة

سورة [} א{وقال تعاىل  ]7/157األعراف 
م يعلمون ذلك  وأمثال ذلك مما فيه اإلخبار عن علماء بين إسرائيل ]26/197الشعراء  أ

  )1(. من كتبهم املنزلة
{: لكن الغالبية العظمى من اليهود كفروا بالكتاب العزيز، كما قال تعاىل 

אאאא
אאאאZ89 {] 2/89سورة البقرة[  

وملا جاء اليهود من بين إسرائيل الذين وصف جل ثناؤه : " رمحه اهللا  لطربيقال ا
صلى القرآن الذي أنزله اهللا على حممد  : يعين بالكتاب} א{صفتهم، 

ا اهللا من يعين مصدق للذي معهم من الكتب اليت أنزهل} {، اهللا عليه وسلم 
  )2(  ".قبل القرآن

                                        
  522ص/2تفسري ابن كثري ج) 1(
  410ص/1تفسري الطربي ج) 2(
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قال ((: قال رضي اهللا عنهما فعن بن عباس : ومن مث أنكر اليهود انتظارهم هلذا الكتاب
يا حممد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما  صلى اهللا عليه وسلم لرسول اهللا   ابن صوريا الفطيوين

ا {: عز وجل فأنزل اهللا  أنزل اهللا عليك من آية بينة فنتبعك 
א{ ] 1( ]2/99سورة البقرة(  

א{: يكون حقًا فتوعدهم اهللا بالعقوبة فقال ل أنكروا أنب א א  
     א     

אאZ47 {] 4/47سورة النساء[  
بإسناده  ، فقد ساق الطربيرمحه اهللا  وكانت هذه اآلية سببًا يف إسالم كعب األحبار

، فخرج إليه ، فمر على املدينةأقبل وهو يريد بيت املقدس _أسلم كعب يف زمان عمر : "قال
אא{: ألستم تقرؤون يف كتابكم: قال! يا كعب أسلم((: ، فقال_عمر 

א  א     אوأنا قد  ]62/5سورة اجلمعة [ }א
جًال من أهلها حزيناً، فسمع ر : ، قالفرتكه مث خرج حىت انتهى إىل محص: قال. لتوراةمحلت ا

אאאא{: وهو يقول
   { ] يا رب ((: اآلية، فقال كعب...  ]4/47رة النساء سو

م مسلمنيخمافة أن تصيب! أسلمت   )2(  .))ه اآلية، مث رجع فأتى أهله باليمن، مث جاء 
ويفاخر أنه ال يشبه تناسق التوراة، فعن ابن , وكان منهم من يصف القرآن بعدم التناسق

يف عامة من يهود  ابن مشكم صلى اهللا عليه وسلم أتى النيب (( :قال رضي اهللا عنهما عباس 
كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وإن هذا الذي جئت به ال نراه متناسقًا كما : مساهم، فقالوا

{: تناسق التوراة، فأنزل علينا كتابًا نعرفه وإال جئناك مبثل ما تأيت به، فأنزل اهللا
אא א    א א  א   { ] سورة اإلسراء
  )3( آليةا ]17/88

                                        
  447ص/1تفسري الطربي ج) 1(
  555ص/2الدر املنثور ج 124ص/5تفسري الطربي ج) 2(
السيوطي  - لباب النقول )  172/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  158/  15( تفسري الطربي  )3(

  140ص/1ج
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{: وخاطب اهللا على اليهود بشأن القرآن وكيف يؤمنون به يف قوله א
אאZ121 {

الذين  الذين آتيناهم الكتاب يا حممد من أهل التوراة: ومعىن اآلية ]2/121سورة البقرة [
ا جئتهم به من احلق من عندي، يتبعون كتايب الذي أنزلته على رسويل موسى آمنوا بك ومب

صلوات اهللا عليه، فيؤمنون به، ويقرون مبا فيه من نعتك وصفتك، وأنك رسويل فرض عليهم 
طاعيت يف اإلميان بك والتصديق مبا جئتهم به من عندي، ويعملون مبا أحللت هلم، وجيتنبون 

رفونه عن واضعه وال يبدلونه وال يغريونه كما أنزلته عليهم بتأويل ما حرمت عليهم فيه، وال حي
  )1( .يتبعونه حق اتباعه ]2/121 سورة البقرة[ }{. وال غريه

אאאא{: اىلومن مث ستقودهم اىل اإلميان احلقيقي كما قال تع
 {] وغريه هو  رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس ]5/66سورة املائدة

م عملوا  ]5/66سورة املائدة [ }א{القرآن  أي لو أ
على ما هي عليه من غري حتريف وال تبديل وال تغيري  مبا يف الكتب اليت بأيديهم عن األنبياء

فإن   صلى اهللا عليه وسلم لقادهم ذلك إىل اتباع احلق والعمل مبقتضى ما بعث اهللا به حممداً 
  )2( .كتبهم ناطقة بتصديقه واألمر باتباعه حتما ال حمالة

صلى اهللا عليه وسلم إىل حممد   وهنا تساؤل وهو كيف يقيمون التوراة واإلجنيل وما أنزل
  ، مع اختالف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضاً؟ 

أنه وإن كانت يف بعض أحكامها وشرائعها اختالف، فهي متفقة يف األمر : واجلواب
باإلميان برسل اهللا والتصديق مبا جاءت به من عند اهللا؛ فمعىن إقامتهم التوراة واإلجنيل وما 

تصديقهم مبا فيها، والعمل مبا هي متفقة فيه، وكل  ليه وسلم صلى اهللا عأنزل إىل حممد 
  )3( .واحد منها يف اخلرب الذي فرض العمل به

ولكنهم مل يلتزموا باإلميان بالقرآن وال االنصياع إىل ما يف كتبهم، فلم ينفعهم ذلك شيئاً  
: شيئًا فقال  عليه وسلم صلى اهللافقد ذكر النيب  _للبيد  صلى اهللا عليه وسلم كما قال 

                                        
  باختصار)  519/  1( تفسري الطربي ) 1(
  77ص/2تفسري ابن كثري ج) 2(
  بتصرف يسري 305ص/6تفسري الطربي ج) 3(
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وكيف يذهب العلم وحنن نقرأ القرآن ونقرئه , قلنا يا رسول اهللا:وذاك عند ذهاب العلم قال ((
ثكلتك أمك يا بن لبيد إن كنت ألراك : أبناءنا وأبناؤنا يقرؤنه أبناءهم إىل يوم القيامة؟ فقال

إلجنيل وال ينتفعون مبا يقرؤن التوراة وا والنصارى ، أو ليس هذه اليهودمن أفقه رجل باملدينة
  )1(  ))فيهما من شيء؟

  

                                        
   4048ورواه ابن ماجة  4/160رواه اإلمام أمحد بن حنبل ) 1(
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  اإليمان باألنبياء  عقيدة اليھود في في اآلثار الواردة: الفصل الرابع 
ً ألا موقفهم من: املبحث األول    نبياء مطلقا

  :اآلثار
  القتل: املطلب األول 

א{: قوله تعاىل  אא    
   א          

Z183 {] 3/183سورة آل[   
رضي  ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال: حدثنا حممد بن سعد قال- 419-6622

كان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه أنزلت عليه نار } א{: ـهقول اهللا عنهما 
  )1(. من السماء فأكلته

يقول يف  مسعت الضحاك: أخربنا عبيد قال: مسعت أبا معاذ يقول: حدثت عن احلسني قال- 420-6623
كان الرجل إذا تصدق بصدقة فتقبلت منه بعث اهللا نارا من السماء فنزلت } א{: قولـه

  )2(. على القربان فأكلته
א{: قولـه تعاىل  א  א    א  א 
       א    

  א א א  א   א אא
 א  א א א  א  Z64 {] سورة املائدة

5/64[   
: يف قوله عبد اهللا بن أيب جعفر عن أبيه عن الربيع ثنا: ثنا إسحاق قال: حدثين املثين قال-421-9558
} אא   א Z4א    

  א  א  א    א Z5  
   א   א א  Z6 {] سورة اإلسراء

كان الفساد األول فبعث اهللا عليهم عدوًا فاستباحوا الديار واستنكحوا النساء واستعبدوا : قال ]17/4-6

                                        
 - )  398/  2( تفسري الدر املنثور  -)  831/  3( تفسري ابن أيب حامت  -)  197/  4( تفسري الطربي  )1(

  إسناده ضعيف ) 435/  1( تفسري ابن كثري 
)  398/  2( تفسري الدر املنثور  -)  831/  3( تفسري ابن أيب حامت  - ) 197/  4( تفسري الطربي  )2(

  .إسناده ضعيف
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مث كان الفساد . فغربوا زمانًا مث بعث اهللا فيهم نبيًا وعاد أمرهم إىل أحسن ما كان. الولدان وخربوا املسجد
فبعث اهللا عليهم خبتنصر، قتل من قتل منهم  عليه السالم اء حىت قتلوا حيىي بن زكريا الثاين بقتلهم األنبي

  )1() باختصار. (وسىب من سىب وخرب املسجد فكان خبتنصر للفساد الثاين
{: قوله تعاىل  א  א א 

אאZ4 {] 17/4سورة اإلسراء[   
كان إفسادهم الذي يفسدون يف : بن زيدقال ا: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال  - 422-16648

سلط اهللا عليهم سابور ذا األكتاف ملكًا من ملوك  عليهما السالم قتل زكريا وحيىي بن زكريا : األرض مرتني
 )2(. فارس من قتل زكريا وسلط عليهم خبتنصر من قتل حيىي

  التكذيب:املطلب الثاني

אאא{: قوله تعاىل
אZ184 {] 3/184سورة آل[   

{: ثنا أبو زهري عن جويرب عن الضحاك: ثنا إسحاق قال: حدثين املثىن قال- 423-6624
 {3(. صلى اهللا عليه وسلم يعزي نبيه : قال(  

{: قولـه تعاىل א   א     
אא  א       

 {] 2/87سورة البقرة[  
 حدثنا عيسى عن ابن أيب جنيح عن: ثنا أبو عاصم قال: حدثين بذلك حممد بن عمرو قال - 424-1237

  )4(. اليهود من بين إسرائيل }{.جماهد
  ]2/285سورة البقرة [}א{: قوله تعاىل

{: قال ابن زيد: ابن وهب قال أخربنا: حدثين يونس قال -  425-5096
אאא{ فالن نيب : كما صنع القوم يعين بين إسرائيل قالوا

                                        
  )1/277(حسنه يف التفسري الصحيح و )  303/  6( تفسري الطربي ) 1(
  ) 243/  5( تفسري الدر املنثور  -)  22/  15( تفسري الطربي  )2(
تفسري الدر املنثور أيضا عن  -)  832/  3( قتادة تفسري ابن أيب حامت عن  - )  198/  4( تفسري الطربي  )3(

  ) 399/  2( قتادة 
  )1/405(تفسري الطربي) 4(



  
313 

  )1(. وفالن ليس نبياً وفالن نؤمن به وفالن ال نؤمن به
{: قولـه تعاىل א  א     

      א     Z155 {] سورة النساء
4/155[  

ملا } {: قتادة ثنا سعيد عن: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر بن معاذ قال -  426-8480
} א{. ترك القوم أمر اهللا وقتلوا رسله وكفروا بآياته ونقضوا امليثاق الذي أخذ عليهم

  )2(. ولعنهم
  

                                        
  ) 153/  3( تفسري الطربي  )1(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 1109/  4( تفسري ابن أيب حامت  -)  11/  6( تفسري الطربي  )2(
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  :الدراسة

بانقسامهم حيال األنبياء  - تبارك وتعاىل - وصفها اهللا, سرية عجيبة مع األنبياءلليهود 
{: فبئس ما وصفوا به، كما قال تعاىل , وأنبياء قتلوهم, أنبياء كذبوهم: إىل قسمني

    א      
  א{ ] و قال تعاىل  ]5/70سورة املائدة ، :}

אאאאאא
אאאאא

א{ ] وآيات أخرى كثرية ]3/112سورة آل عمران.  
م من أكثر األمم أنبياء كما مّر معنا يف أن من نعم اهللا عليهم  ) كثرة األنبياء(ومع كو

م استحقوا بكل سوء لقب  م يف آيات كثرية، هو وصف ) قتلة األنبياء(إّال أ ا اهللا  كما قر
عن اليهود  رمحه اهللا  قال الطربي, ن قتل منهم ومن رضيم, جلميع اليهود على مّر األزمان

ومل يكن من أولئك أحد قتل نبياً من " صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا على عهد نبينا حممد 
م مل يدركوا نبيًا من أنبياء اهللا فيقتلوه، قيل إن معىن ذلك على غري الوجه الذي  األنبياء أل

ذه اآلية كانوا راضني مبا ذهبت إليه وإمن ا قيل ذلك كذلك ألن الذين عىن اهللا تبارك وتعاىل 
فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من األنبياء، وكانوا منهم وعلى منهاجهم من استحالل ذلك 
واستجازته، فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إىل مجيعهم، إذ  

  )1(." وحنلة واحدة، وبالرضا من مجيعهم فعل ما فعل فاعل ذلك منهم كانوا أهل ملة واحدة
أشد ((: صلى اهللا عليه وسلم ومعلوم أن من أعظم الناس جرمًا من قتل نبيًا كما قال 

، وهذا ما فعله اليهود كما يف األثر  )2( .))الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نيب أو قتل نبياً 
مث أقاموا سوق بقلهم قتلت بنو إسرائيل ثالمثائة نيب من أول النهار ((: قال_   عن ابن مسعود

                                        
  196ص/4تفسري الطربي ج: ) 1(
وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب  398ص/10و مصنف عبد الرزاق ج 407ص/1د جرواه اإلمام أمح) 2(

  ورواته ثقات 117ص/3ج
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أي ((قلت يا رسول اهللا، : قال_  من ذلك ما رواه أبو عبيدة بن اجلراح، و  )1( .))من آخره
ى عن ((: قال ))الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ رجل قتل نبياً، أو رجل أمر باملنكر و

אא{: صلى اهللا عليه وسلم مث قرأ رسول اهللا . .))املعروف
א    א  3/21سورة آل عمران [} א[ 

{: إىل أن انتهى إىل { ] مث قال رسول اهللا   ]3/22سورة آل عمران
يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبيًا من أول النهار يف ((: صلى اهللا عليه وسلم 

ساعة واحدة، فقام مائة رجل واثنا عشر رجًال من عباد بين إسرائيل، فأمروا من قتلهم 
وهم عن ا ملنكر فقتلوا مجيعًا من آخر النهار يف ذلك اليوم، وهم الذين ذكر اهللا باملعروف و

  )2(  .))عز وجل 
سورة آل [ }{قرنت بقوله تعاىل, ويف اآليات اليت ذكر فيها قتل اليهود لألنبياء

مع أن قتل  - واهللا أعلم- واحلكمة  ]2/61سورة البقرة [ }א{وبـ  ]3/21عمران 
أن هذا القول تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه ومعلوم أنه ال : األنبياء لن يكون حبق أبداً 

 }א{: فصرح قوله, يقتل نيب حبق ولكن من حيث قد يتخيل متخيل لذلك وجهاً 
نعة الذنب ووضوحه ومل جيرتم قط نيب ما يوجب قتله وإمنا أتاح اهللا تعاىل من أتاح منهم عن ش

  )3( .وسلط عليه كرامة هلم وزيادة يف منازهلم كمثل من يقتل يف سبيل اهللا من املؤمنني
  .وقيل أشعياء عليهما السالم بنه حيىي وا زكريا: وممن ورد التصريح بقتلهم من األنبياء
  :حاصلها)4(آثاراً طويلة  رمحه اهللا  وأما كيفية قتلهم فقد أورد الطربي

  :أن من قتلوه من األنبياء يف إفسادهم املذكور يف سورة اإلسراء قوالن
  .أشعيا: والثاين - 2زكريا : أحدمها - 1

  .عليه السالم فهو حيىي بن زكريا : املقتول من األنبياء يف الفساد الثاينأما 

                                        
والديلمي الفردوس مبأثور اخلطاب  356ص/1و تفسري ابن كثري ج 736ص/3تفسري ابن أيب حامت ج) 1(

  عن ايب ذر 433ص/3ج
  356ص/1تفسري ابن كثري ج 621ص/2تفسري ابن أيب حامت ج) 2(
  432ص/1و فصل فيها القرطيب ج156ص/1األندلسي ج - رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احمل) 3(
  وما بعدها  20ص /15صفحة تفسري الطربي ج 15استغرقت اكثر من ) 4(
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موه مبرمي وقالوا ) حبسب الروايات املتداخلة( عليه السالم والسبب يف قتلهم زكريا  م ا أ
هدب، فجاءهم  منه محلت، فهرب منهم فانفتحت لـه شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه

  . الشيطان فدهلم عليه فقطعوا الشجرة باملنشار وهو فيها
: فهو أنه قام فيهم برسالة من اهللا ينهاهم عن املعاصي، وقيل والسبب يف قتلهم أشعيا

مات  عليه السالم هو الذي هرب منهم فدخل يف الشجرة حىت قطعوه باملنشار وأن زكريا 
  .حتف أنفه

  :عليه السالم ب يف قتلهم حيىي بن زكريا وأما السب
فحنقت أمها ..  عليه السالم أن ملكهم أراد نكاح امرأة ال حتل له فنهاه عنها حيىي 

اه أن يتزوج ابنتها، وعمدت إىل ابنتها فزينتها وأرسلتها إىل امللك حني  على حيىي حني 
ا أن تسقيه و  أن تعرض له فإن أرادها على نفسها أبت حىت يؤتى جلس على شرابه وأمر

وحيك سليين غري هذا، : يف طست، ففعلت ذلك فقال عليه السالم برأس حيىي بن زكريا 
  )1(. ما أريد إال هذا، فأمر فأيت برأسه والرأس يتكلم ويقول ال حتل لك ال حتل لك: فقالت

: رمحه اهللا   قال عنه ابن كثري_  وأهم هذه النصوص احلديث املرفوع الذي رواه حذيفة
مرفوعًا مطوًال، وهو حديث _ يف هذا املكان حديثًا أسنده عن حذيفة  وقد روى ابن جرير"

موضوع ال حمالة ال يسرتيب يف ذلك من عنده أدىن معرفة باحلديث، والعجب كل العجب  
 ره وإمامته، وقد صرح شيخنا احلافظ العالمة أبو احلجاج املزيكيف راج عليه مع جاللة قد

بأنه موضوع مكذوب وكتب ذلك على حاشية الكتاب، وقد وردت يف هذا آثار   رمحه اهللا 
كثرية إسرائيلية مل أر تطويل الكتاب بذكرها؛ ألن منها ما هو موضوع من وضع بعض 

حيتمل أن يكون صحيحًا وحنن يف غنية عنها وهللا احلمد، وفيما قص زنادقتهم، ومنها ما قد 
صلى اهللا اهللا علينا يف كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ومل حيوجنا اهللا وال رسوله 

م ملا طغوا وبغوا سلط اهللا عليهم عدوهم فاستباح  عليه وسلم  إليهم، وقد أخرب اهللا عنهم أ
م كانوا بيضتهم وسلك خالل بيو م وأذهلم وقهرهم جزاء وفاقاً، وما ربك بظالم للعبيد، فإ

                                        
   8:ص 5:ابن اجلوزي ج - و زاد املسري  20ص /15تفسري الطربي ج) 1(
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وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ...  والعلماء قد متردوا وقتلوا خلقًا من األنبياء
  )1(. ما هو صحيح أو ما يقاربه جلاز كتابته وروايته واهللا أعلم

                                        
يف االسرائيليات يف ’ وشهبه باختصار ونقد هذه الروايات اب 26ص/3تفسري ابن كثري ج) 1(

  ومابعدها234التفسريص
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  افتراؤهم على بعض األنبياء: انياملبحث الث

  افتراؤهم على إبراهيم وبنيه بنسبتهم لليهودية: املطلب األول
  :اآلثار

אא{: قولـه تعاىل
אZ67 {]3/67 عمران سورة آل[   

: قال ثنا خالد بن عبد اهللا عن داود عن عامر: حدثين إسحاق بن شاهني الواسطي قال -427-5695
א{: هو على ديننا فأنزل اهللا عز وجل: إبراهيم على ديننا وقالت النصارى: قالت اليهود

א{  ...م اهللا وأدحض حجتهم يعين اليهود الذين ادعوا أن إبراهيم مات . اآلية فأكذ
  )1(. يهودياً 

  ]26/85سورة الشعراء [ }Z84אא{: قوله تعاىل
א{: قوله ثين حجاج عن أيب بكر عن عكرمة: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال -428-20258

     א Z84{  قوله} א   א   
אZ27 {] إن اهللا فضله باخللة حني اختذه خليًال فسأل اهللا : قال .]29/27سورة العنكبوت

{: فقال א א Z84{  حىت ال تكذبين األمم فأعطاه اهللا ذلك فإن
وكلهم  صلى اهللا عليه وسلم اليهود آمنت مبوسى وكفرت بعيسى وإن النصارى آمنت بعيسى وكفرت مبحمد 

هو خليل اهللا وهو منا فقطع اهللا واليتهم منه بعد ما أقروا لـه بالنبوة وآمنوا به : ؛ قالت اليهوديتوىل إبراهيم
{: فقال       א   א  

 א Z67 {] مث أحلق واليته بكم فقال ]3/67سورة آل عمران :}א  
אאאאאאאאZ68 {] سورة آل عمران

אא{: جره الذي عجل له وهي احلسنة إذ يقولفهذا أ ]3/68
אZ122 {] 2(. وهو اللسان الصدق الذي سأل ربه ]16/122سورة النحل(  

                                        
  ) 237/  2( تفسري الدر املنثور  - )  307/  3( تفسري الطربي  )1(
  ) 86/  19( تفسري الطربي  - ) 2(
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אאאא{: قولـه تعاىل
 א  א       א   

Z140 {] 2/140سورة البقرة[   
يف  ثنا عيسى عن بن أيب جنيح عن جماهد: ثنا أبو عاصم قال: ثين حممد بن عمرو قالفحد - 429-1759
يف قول يهود : قال ]2/140 البقرة سورة[} א{: قوله

م كانوا يهوداً أو نصارى ال تكتموا مين شهادة إن كانت : فيقول اهللا. إلبراهيم وإمساعيل ومن ذكر معهما إ
م كاذبون. عندكم فيهم   )1(. وقد علم أ

أنه تال  حدثين إسحاق عن أيب األشهب عن احلسن: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال -  430-1760
א{: إىل قوله} א{: هذه اآلية
ن واهللا لقد كان عند القوم من اهللا شهادة أن أنبياءه برآء م: قال احلسن} א

  )2(. اليهودية والنصرانية كما أن عند القوم من اهللا شهادة أن أموالكم ودماءكم بينكم حرام فبم استحلوها؟
אא{: ، قولهقتادة ثنا سعيد، عن : ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال -  431-5698

א{ ] الذين اتبعوه على ملته وسنته ومنهاجه وفطرته، : يقول ]3/68ان سورة آل عمر}א
{. وهو نيب اهللا حممد} אאא { اتبعوه، كان حممد وهم املؤمنون الذين صدقوا نيب اهللا و

  )3(. والذين معه من املؤمنني أوىل الناس بإبراهيم صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
  

                                        
  ) 341/  1( تفسري الدر املنثور  -)  574/  1( تفسري الطربي  )1(
  ) 574/  1( تفسري الطربي  -  )2(
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح )  239/  2( تفسري الدر املنثور  - )  308/  3( تفسري الطربي ) 3(
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  :الدراسة

 هتدواأن يكونوا هودًا حىت يأصحابه و  صلى اهللا عليه وسلم  من الرسولاليهود طلب 
اهللا أن يقول  فأمره, حجة بالغة صلى اهللا عليه وسلم إىل احلق بزعمهم ولكن اهللا أهلم نبيه 

ا دين اهللا  عليه السالم تعالوا نتبع ملة إبراهيم : هلم اليت جتمع مجيعنا على الشهادة هلا بأ
אאאא{: الذي ارتضاه واجتباه وأمر به فقال تعاىل

 א א  { ] فاليهود إذاً  ]2/135سورة البقرة ،
وأبناؤه كانوا هودًا أو على  عليهم السالم  ويعقوب وإسحاق يزعمون أن إبراهيم وإمساعيل

وقد  عليه السالم حني بعث اهللا موسى , ملتهم، وهذا حمال؛ ألن اليهودية حدثت بعدهم
ذه الفرية بقوله م اهللا  يعين مبا   ]2/140سورة البقرة [ }א{: أكذ

אא{كانوا عليه من األديان مث جاء القول الفصل 
א {  ومن أصدق من اهللا قيًال، ولكن هل

م على حق يف نسبتهم إبراهيم  أم هي , إىل اليهودية عليه السالم كان اليهود يظنون أ
م اليت جبلوا عليها من االفرتاء والكذب؟   عاد

 }א{: قال تعاىل: وختام اآلية يبني اجلواب
  .فال أظلم منهم، حني عرفوا احلق وكتموا شهادته .]2/140سورة البقرة [

الشهادة اليت عندهم من اهللا يف أمرهم، ما : "ولكن هل لليهود شهادة عندنا؟ اجلواب
م كانوا  أنزل اهللا إليهم يف التوراة واإلجنيل، وأمرهم فيها باالستنان بسنتهم واتباع ملتهم، وأ

صلى اهللا وهي الشهادة اليت عندهم من اهللا اليت كتموها حني دعاهم نيب اهللا . حنفاء مسلمني
{: إىل اإلسالم، فقالوا لـه عليه وسلم    א   א{ 

אא{: وقالوا له وألصحابه ]2/111سورة البقرة [  א{ ] سورة
م احلق، وافرتائهم على  .]2/135البقرة  فأنزل اهللا فيهم هذه اآليات يف تكذيبهم وكتما

  )1( ."الباطل والزور أنبياء اهللا

                                        
  )1/575(تفسري الطربي  )1(
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من غري متابعة هلم صلة النسب  ولن يفيدهم أن يكون بينهم وبني من ذكروا من األنبياء
   .نوا منقادين مثلهم ألوامر اهللا واتباع رسلهكو يحىت 

א{: فقد بني اهللا من أوىل الناس به فقال عليه السالم وأما إبراهيم   
אאאאאאאאZ68 {] سورة آل

أوىل الناس بدين واهللا يا حممد لقد علمت أنا : اليهودوليس كما قال رؤساء  ]3/68عمران 
 )1( .وما بك إال احلسد؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية إبراهيم منك ومن غريك، فإنه كان يهودياً 

ونصرته وواليته، الذين سلكوا طريقه ومنهاجه،  عليه السالم فكان أحق الناس بإبراهيم 
غري  مسلمني فوحدوا اهللا خملصني له الدين، وسنوا سننه، وشرعوا شرائعه وكانوا هللا حنفاء

والذين صدقوا حممداً، ومبا جاءهم به من عند  صلى اهللا عليه وسلم وهم حممد . به مشركني
  .اهللا

 لكل نيب والة من النبيني((: قال صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا _  وعن ابن مسعود
א{مث قرأ  عز وجل م أيب وخليل ريب وإن وليي منه  א א{ 

   )2(  )) ]3/68سورة آل عمران [
  

                                        
  109ص/4تفسري القرطيب ج) 1(
وقال هذا 320ص/2واحلاكم يف املستدرك ج 223ص/5وسنن الرتمذي ج 400ص/1مسند اإلمام أمحدج) 2(

  حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
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  افتراؤهم في تعيني الذبيح: املطلب الثاني 

  :اآلثار

  ]37/108سورة الصافات [ }Z107{: قوله تعاىل
ثين حممد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة : ثنا سلمة قال: حدثنا ابن محيد قال -432-22646

ليفة إذ  وهو خ رمحه اهللا  األسلمي عن حممد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز
إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإين ألراه كما هو؛ مث أرسل إىل رجل كان : كان معه بالشام فقال لـه عمر

عنده بالشام كان يهوديا فأسلم فحسن إسالمه وكان يرى أنه من علماء يهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن 
أمر  عليه السالم أي ابين إبراهيم : عمر وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال لـه: ذلك فقال حممد بن كعب

إمساعيل واهللا يا أمري املؤمنني وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم حيسدونكم معشر العرب على أن : بذحبه؟ فقال
يكون أباكم الذي كان من أمر اهللا فيه والفضل الذي ذكره اهللا منه لصربه ملا أمر به فهم جيحدون ذلك 

   )1( .اق أبوهم فاهللا أعلم أيهما كان كل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لربهويزعمون أنه إسحاق ألن إسح
ثنا عمر بن عبد : ثنا إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية قال: حدثين حممد بن عمار الرازي قال -433-22647

يد ثين عبد اهللا بن سع: الرحيم اخلطايب عن عبيد بن حممد العتيب من ولد عتبة بن أيب سفيان عن أبيه قال
على اخلبري : فذكروا الذبيح إمساعيل أو إسحاق فقال_  كنا عند معاوية بن أيب سفيان: عن الصناحبي قال

يا رسول اهللا عد علي مما أفاء اهللا : فجاءه رجل فقال صلى اهللا عليه وسلم كنا عند رسول اهللا : سقطتم
إن : يا أمري املؤمنني وما الذبيحان؟ فقال: الة والسالم؛ فقلنا لـهعليك يا ابن الذبيحني؛ فضحك عليه الص

فخرج السهم على عبد : عبد املطلب ملا أمر حبفر زمزم نذر هللا لئن سهل عليه أمرها ليذحبن أحد ولده قال
   )2( . افد ابنك مبئة من اإلبل ففداه مبئة من اإلبل وإمساعيل الثاين: اهللا فمنعه أخواله وقالوا

אאא{: ه تعاىلقولـ
 {]12/54 يوسف سورة[.   

א{: ثنا وكيع عن سفيان عن أيب سنان عن ابن أيب اهلذيل: حدثنا أبو كريب قال - 434-14862
א {سي غري أين آنف أن تأكل إين أريد أن أخلصك لنف: قال لـه امللك: قال
: ويف كتايب -أو أنا ابن إمساعيل أبو جعفر شك  -أنا أحق أن آنف أنا ابن إسحاق : فقال يوسف! معي

                                        
  .إسناده ضعيف ) 19/  4( تفسري ابن كثري  - )  84/  23( طربي تفسري ال) 1(
  ) 19/  4( تفسري ابن كثري  -)  604/  2( املستدرك على الصحيحني  - ) 2(
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  )1( -ابن إسحاق ذبيح اهللا ابن إبراهيم خليل اهللا 
 ثنا سفيان عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل: ثنا أبو أمحد قال: حدثنا أمحد بن إسحاق قال-435
ما من شيء إال وأنا أحب أن تشركين فيه إال أين أحب أن ال تشركين يف أهلي وأن : قال العزيز ليوسف: قال

أتأنف أن آكل معك؟ فأنا أحق أن آنف منك أنا ابن إبراهيم خليل اهللا وابن : قال! ال يأكل معي عبدي
   )2(  .ه من احلزنوابن يعقوب الذي ابيضت عينا لذبيحاإسحاق 

ثنا ابن إدريس عن داود بن أيب هند عن عكرمة : حدثين احلسني بن يزيد بن إسحاق قال -436-22623
    )3( . الذي أمر بذحبه إبراهيم هو إسحاق: قال رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس

يباين عن ابن أيب اهلذيل ثنا ابن ميان عن سفيان عن أيب سنان الش: حدثنا أبو كريب قال -437-22629
   )4(   .هو إسحاق لذبيحا: قال
ثنا حيىي بن ميان عن : حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قاال -438-22635

   )5(   .إمساعيل: لذبيحا: قال رضي اهللا عنهما ابن عمر رضي اهللا عنهما إسرائيل عن ثور عن جماهد عن  
 لذبيحا: قال ثنا ابن ميان عن إسرائيل عن جابر عن الشعيب: الحدثنا أبو كريب ق -439-22640

   )6(  .إمساعيل
   .]37/112سورة الصافات [} Z112א{: قوله تعاىل

رضي اهللا  قال ابن عباس: ثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: حدثين يعقوب قال -440-22669
: قال. قال بشر بنبوته }א{: وقوله: إسحاق؛ قال لذبيحا: عنهما 
كان هارون أكرب : قال ]19/53سورة مرمي [} Z53{: وقوله

  )7(  .من موسى ولكن أراد وهب اهللا له نبوته
  

                                        
  ) 2159/  7( تفسري ابن أيب حامت  -)  4/  13( تفسري الطربي  )1(
  ) 4/  13( تفسري الطربي  -  )2(
  ) 107/  7( لدر املنثور عن ابن مسعود مرفوعا تفسري ا -)  81/  23( تفسري الطربي  )3(
  ) 18/  4( تفسري ابن كثري  -)  82/  23( تفسري الطربي  )4(
  ) 105/  7( تفسري الدر املنثور  -)  3223/  10( تفسري ابن أيب حامت  -)  83/  23( تفسري الطربي  )5(
املستدرك على الصحيحني وصححه  - )  3223/  10( تفسري ابن أيب حامت  -)  84/  23( تفسري الطربي  )6(

  ) 604/  2( عن الشعيب عن ابن عباس 
  ) 20/  4( تفسري ابن كثري  -)  89/  23( تفسري الطربي  )7(
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  :الدراسة

 عليه السالم ولدين على كرب يف سنه إمساعيل  عليه السالم براهيم اخلليل رزق اهللا تعاىل إ
وإليه  عليه السالم ، وإسحاق صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى رأسهم حممد وإليه ينتسب العرب
ينتسب اليهود، وقد قص اهللا يف القرآن الكرمي قصة أمر اهللا  عليه السالم وإىل ابنه يعقوب 

: واليهود يقولون أنه , ومل يذكر امسه صرحياً يف القرآن, بذبح ابنه عليه السالم إلبراهيم اخلليل 
كما تنص على ذلك التوراة اليت بأيديهم، ويقولون أن الذبح قد حصل   عليه السالم إسحاق 

: قال عند الكالم على مدينة نابلس وقد ذكر ياقوت احلموي )1(نقل عنهم، يف الشام كما 
ا اجلبل الذي تعتقد اليهود أن الذبح كان عليه، وعندهم مدينة مشهورة بأرض فلسطني" ، و

   )2(  ."أعظم ما يكون ، ولليهود يف هذا اجلبل اعتقادعليه السالم أن الذبيح إسحاق 
  ؟عليهما السالم يف تعيني الّذبيح هل هو إسحاق أو إمساعيل  واختلف علماء املسلمني

  .فمن قائٍل بأنه إسحاق - 1
  .ومن ذاهٍب إىل أنّه إمساعيل - 2
  .ومن متوّقٍف يف املسألة - 3
  .ومن مقتصٍر على ذكر القولني بدون ترجيح - 4

ا لطوهلا وتعدد وسأختصر  الكالم يف هذه املسألة مع اإلحالة إىل أماكن األدلة يف مظا
ومن , رضي اهللا عنهم الصحابة , وآثار السلف رمحهم اهللا فيها القوالنأوجه استدالهلا، 

وله رد على أدلة الفريق املقابل، وليس هناك دليل , بعدهم إىل يومنا وكل فريق له أدلته
من علماء  واختلف السلف: "يف تارخيه رمحه اهللا كما قال الطربي   صحيح صريح يف املسألة

هو إسحاق بن  :فقال بعضهم ،بذحبه من ابنيه عليه السالم يف الذي أمر إبراهيم  أمة نبينا
قد روي عن و ، عليهما السالم وقال بعضهم هو إمساعيل بن إبراهيم ، عليهما السالم إبراهيم 

كال القولني لو كان فيهما صحيح مل نعده إىل غريه غري أن  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

                                        
   كامالً   22سفر التكوين، اإلصحاح ) 1(
  )5/248(يف معجم البلدان ) 2(
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أوضح وأبني منه  سحاقإالدليل من القرآن على صحة الرواية اليت رويت عنه أنه قال هو 
  )1( .على صحة األخرى

, يف التحريف, فيه إشارة إىل ما تعودناه من اليهود, املتقدم ولكن أثر عمر بن عبد العزيز
: وكّل من قال: "رمحه اهللا  بل فيه اعرتاف بالتحريف وكما قال ابن تيمية, واحلسد, والكتمان

  )2( "إنّه إسحاق، فإّمنا أخذه عن اليهود أهل الّتحريف والّتبديل كما أخرب الّله تعاىل عنهم
 -  عليه السالم بأّن الّذبيح إسحاق  بعد ذكره اآلثار عن الّسلف -  ل ابن كثريوقا

، فإنّه ملا أسلم يف الّدولة العمريّة وهذه األقوال واهللا أعلم كّلها مأخوذة عن كعب األحبار"
فرتّخص الّناُس يف استماع ما _ عن كتبه قدمياً، فرّمبا استمع له عمر  _جعل حيدِّث عمر 

عنده، ونقلوا ما عنده عنه غّثها ومسينها، وليس هلذه األّمة واهللا أعلم حاجة إىل حرف واحد 
   )3(  ."ممّا عنده

بل كأنه نص على أن  ،وهذا هو الظاهر من القرآن" :وكان يف تارخيه أكثر وضوحاً فقال 
{بعده  ألنه ذكر قصة الذبيح مث قال عيلامسإذبيح هو ال   

سحق إستنده أنه فقد تكلف وم ومن جعله حاالً  ]37/112سورة الصافات [ }א
م فيه حتريف وال سيما ههنا قطعاً إإمنا هو  ال حميد عنه فإن عندهم أن اهللا  سرائيليات وكتا

سحق ههنا إ ةسحق فلفظإأمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده ويف نسخة من املعربة بكره 
هذا  عيل وإمنا محلهم علىامسإألنه ليس هو الوحيد وال البكر ذاك  ؛مقحمة مكذوبة مفرتاة

صلى الذين منهم رسول اهللا  عيل أبو العرب الذين يسكنون احلجازامسإفإن  ،حسد العرب
فأرادوا أن جيروا هذا  ،الذين ينتسبون إليه وهو إسرائيل سحق والد يعقوبإو  اهللا عليه وسلم 
تفحرفوا كالم اهللا ،الشرف إليهم ومل يقروا بأن الفضل بيد اهللا يؤتيه  ، وزادوا فيه وهم قوم 

وإمنا أخذوه واهللا أعلم من   ،وغريهم سحق طائفة كثرية من السلفإوقد قال بأنه  ،من يشاء
وم حىت وليس يف ذلك حديث صحيح عن املعص أو صحف أهل الكتاب كعب األحبار

                                        
أّن إسحاق هو الّذبيح، ولكن كّلها وقد جاءت أحاديث يف : ’ و قال األلباينّ .158:ص 1:تاريخ الطربي ج) 1(

  )1/337سلسلة األحاديث الّضعيفة :ضعيفة
  5/353منهاج الّسّنة ) 2(
  ) 4/19( تفسري ابن كثري) 3(
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وال يفهم هذا من القرآن بل املفهوم بل املنطوق بل النص  ،نرتك ألجله ظاهر الكتاب العزيز
عيل امسإعلى أنه  وما أحسن ما استدل حممد بن كعب القرظي ،عيلامسإعند التأمل على أنه 

{سحق من قوله إوليس ب   א  {  قال فكيف تقع
هذا  ،سحق وهو صغري قبل أن يولد لهإسحق وأنه سيولد له يعقوب مث يؤمر بذبح إالبشارة ب

  )1(  ."ال يكون ألنه يناقض البشارة املتقدمة واهللا أعلم
 ي، وكثري من املفسرينأو إمساعيل ال يرتتب عليه حكم شرعي عباد والقول بأنه إسحاق
فاهللا أعلم أيهما كان،  : " كما يف آخر أثر عمر بن عبد العزيز, يسوقون اخلالف ويتوقفون

  "كل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لربه
أميل أنا إليه أنه  والتوقف عندي خري من هذا القول، والذي: "قال العالمة اآللوسي

بناء على أن ظاهر اآلية يقتضيه، وأنه املروي عن كثري من أئمة أهل  عليه السالم إمساعيل 
ال خيفى على  ومل أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي خالف ذلك، وحال أهل الكتاب البيت

  )2( ."ذوي األلباب
مل يرد يف ذلك : "دائمة يف اململكة العربية السعودية عن هذه املسألةويف إجابة للجنة ال

 نصٌّ صحيٌح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع الّنزاع، واَخلْطب يف ذلك سهٌل، إذ املسألة يف
ا خطٌر يف العقيدة، وال أثر هلا يف حياة  أمٍر معرفته غُري ضروريٍّة، وال يرتّتب على اجلهل 

ما   عليه السالم ، فأّي ابْين إبراهيم الّناس العملّية كان الّذبيح، كان فيه ويف أبيه العربة، و
والَيشني ذلك َمن مل َيُكن .. تكون القدوة يف الّصرب على البالء، وإيثار طاعة الّله تعاىل 
م مل يقْع هلم مثل  واملرسلني الّذبيح، وال ينقص ِمن قدره، كما مل ينقص كثريًا من األنبياء ّ أ

ذلك، فاملزيّة بعينها تدّل على الفضيلة، لكّنها ال تدّل على األفضلّية، والّصواب أنّه إمساعيل 
ألنّه األظهر من اآليات القرآنّية، وال سّيما اآليات من سورة الّصافّات اليت سبق ذكرها، 

  )3( ." وبالّله الّتوفيق

                                        
وانظر الرأي الصحيح يف من هو الذبيح و أطال يف ذكر القائلني من الفريقني،  159- 1/158البداية والنهاية )1(

  .عبد احلميد الفراهي
  408- 4/407و انظر الّشوكاّين يف فتح القدير  136ص /23األلوسي ج -  روح املعاين) 2(
  .291- 4/290 فتاوى اللجنة الدائمة) 3(
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  واذيته عليه السالم  موسىافتراؤهم على : ملطلب الثالثا

  :اآلثار

{: قوله   א  א    {] سورة اإلسراء
17/3[   

א{ ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -441-21560
אZ2 {1( . جعل اهللا موسى هدى لبين إسرائيل: قال(   

אא{: قوله تعاىل       Z61 {] سورة
  ]26/61الشعراء 

{ قلت لعبد الرمحن: ه قالثنا املعتمر بن سليمان عن أبي: حدثنا ابن عبد األعلى قال -442-20237
אאZ61 {أوذينا من : تشاءموا مبوسى وقالوا: قال

   )2( . قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
{: قولـه تعاىل     א        

א{ ] 7/130سورة األعراف[  
فلما تراءى اجلمعان فنظرت :  ثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو قال: حدثين موسى قال - 443-11628

سورة [ }{: وقالوا }{: م قالوابنو إسرائيل إىل فرعون قد ردفه
{. كانوا يذحبون أبناءنا ويستحيون نساءنا ]7/129األعراف 

   א    Z129{  اليوم يدركنا فرعون
   )Z61 { )3{فيقتلنا 

ثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن : ثنا سفيان قال: ثنا إبراهيم قال: حدثين عبد الكرمي قال - 444-11629
سار موسى ببين إسرائيل حىت هجموا على البحر فالتفتوا فإذا هم برهج دواب : قال رضي اهللا عنهما  عباس

! يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا هذا البحر أمامنا وهذا فرعون مبن معه : فرعون فقالوا

                                        
حسنه يف التفسري الصحيح  ) 6  /556( تفسري الدر املنثور مرفوعا إىل النيب  - )  112/  21( تفسري الطربي ) 1(

)1/223(  
  ) 2770/  8( حامت  تفسري ابن أيب -)  79/  19( تفسري الطربي ) 2(
  ) 28/  9( تفسري الطربي  - ) 3(
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}אZ129{ 
   )1(  ]7/130سورة األعراف [

  ]7/150سورة األعراف [} {: قوله تعاىل
ثين شريح : ثنا عبد السالم بن حممد احلضرمي قال: حدثين عمران بن بكار الكالعي قال - 445-11744

منزلة : األسف: قال }{: قول اهللا: _ قال أبو الدرداء: مسعت نصر بن علقمة يقول: البن يزيد ق
  )2( . ذهب إىل قومه غضبان وذهب أسفاً : وراء الغضب أشد من ذلك وتفسري ذلك يف كتاب اهللا

   )3(. حزيناً : قالَأِسفاً { .ثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو قال: حدثين موسى بن هارون قال - 446-11745

א{: قولـه تعاىل  א  א א א א  
א{ ] 33/70سورة األحزاب[  

إن موسى : قال بنو إسرائيل: قال ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد: حدثنا ابن محيد قال -447-21885
 كل يوم عينًا فيغتسل ويضع ثيابه على صخرة هو أبرص من شدة تسرته وكان يأيت: آدر؛ وقالت طائفة

عندها فعدت الصخرة بثيابه حىت انتهت إىل جملس بين إسرائيل وجاء موسى يطلبها؛ فلما رأوه عريانا ليس به 
ا بعصاه فأثرت العصا يف الصخرة   )4(. شيء مما قالوا لبس ثيابه مث أقبل على الصخرة يضر

ثنا سفيان بن حبيب عن احلكم عن : ثنا عباد قال: الحدثين علي بن مسلم الطوسي ق -448-21888
א{: يف قول اهللا_  سعيد بن جبري عن ابن عباس عن علي بن أيب طالب א

{ ] صعد موسى وهارون اجلبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل: قال ]33/69سورة األحزاب :
أنت قتلته وكان أشد حبا لنا منك وألني لنا منك فآذوه بذلك فأمر اهللا املالئكة فحملته حىت مروا به على 

فدفنوه  بين إسرائيل وتكلمت املالئكة مبوته حىت عرف بنو إسرائيل أنه قد مات فربأه اهللا من ذلك فانطلقوا به
  )5(. فلم يطلع على قربه أحد من خلق اهللا إال الرخم فجعله اهللا أصم أبكم

                                        
  ) 301/  6( تفسري الدر املنثور  -)  28/  9( تفسري الطربي  - ) 1(
  ) 564/  3( تفسري الدر املنثور  -)  63/  9( تفسري الطربي ) 2(
  ) 163 / 3( تفسري ابن كثري  -)  588/  5( تفسري الدر املنثور  -)  63/  9( تفسري الطربي ) 3(
  ) 51/  22( تفسري الطربي  - ) 4(
إسناده ) 2/633(املستدرك على الصحيحني  -) 10/3157(تفسري ابن أيب حامت  -) 22/52(تفسري الطربي ) 5(

  .ضعيف
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אאא{: قوله تعاىل
אZ81 {] 28/81سورة القصص[   

أخربنا األعمش عن املنهال بن عمرو عن : ثنا جابر بن نوح قال: حدثنا أبو كريب قال - 449-21046
ملا نزلت الزكاة أتى قارون موسى فصاحله على كل : قال رضي اهللا عنهما  احلارث عن ابن عباس عبد اهللا بن

مث أتى بيته فحسبه : قال" الطربي يشك"وكل ألف شاة شاة : ألف دينار دينارا وكل ألف شيء شيئا أو قال
د أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو اآلن يا بين إسرائيل إن موسى ق: فوجده كثريا فجمع بين إسرائيل فقال

آمركم أن جتيئوا بفالنة البغي : أنت كبرينا وأن سيدنا فمرنا مبا شئت فقال: يريد أن يأخذ من أموالكم فقالوا
: فتجعلوا هلا جعال فتقذفه بنفسها فدعوها فجعل هلا جعال على أن تقذفه بنفسها مث أتى موسى فقال ملوسى

يا بين إسرائيل من : ا لتأمرهم ولتنهاهم فخرج إليهم وهم يف براح من األرض فقالإن بين إسرائيل قد اجتمعو 
سرق قطعنا يده ومن افرتى جلدناه ومن زىن وليس له امرأة جلدناه مئة ومن زىن وله امرأة جلدناه حىت ميوت 

فإن بين  :قال! وإن كنت أنا : إن كنت أنت ؟ قال: فقال له قارون" أو رمجناه حىت ميوت والطربي يشك
: ادعوها فإن قالت فهو كما قالت ؛ فلما جاءت قال هلا موسى: قال. إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفالنة

ال وكذبوا ولكن جعلوا يل جعال على أن : أنا فعلت بك ما يقول هؤالء؟قالت: يا لبيك قال: يا فالنة قالت
! يا أرض خذيهم: مبا شئت قالمر األرض : أقذفك بنفسي؛ فوثب فسجد وهو بينهم فأوحى اهللا إليه

م إىل أقدامهم م إىل ركبهم: مث قال. فأخذ م: مث قال. يا أرض خذيهم فأخذ إىل ! يا أرض خذيهم فأخذ
م إىل أعناقهم قال: حقيهم مث قال يا موسى يا موسى ويتضرعون : فجعلوا يقولون: يا أرض خذيهم فأخذ

يا موسى يا موسى : يا موسى يقول لك عبادي: ى اهللا إليهيا أرض خذيهم فانطبقت عليهم فأوح: قال. إليه
 }{: فذلك قول اهللا: فال ترمحهم؟أما لو إياي دعوا لوجدوين قريبًا جميباً؛ قال

א{. وكانت زينته أنه خرج على دواب شقر عليها سروج محر عليهم ثياب مصبغة بالبهرمان 
אאW{ ... إىل قوله}א {]سورة 

אאאאא{يا حممد  ]23/117 املؤمنون
אא {]1(.]28/83 القصص سورة(  

  

                                        
  ) 117 - 116/ 20( تفسري الطربي  -  )1(
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  :الدراسة

من  - واملبعوث بالتوراة  وهو أخص أنبياء اليهود - عليه السالم اهللا موسى  مل يسلم نيب
وأن األذى حلقهم حىت بعد , كان شؤمًا عليهم, حىت وصفوا أن مبعثه إليهم, أذية اليهود له

عليه مهم العذاب قبل موسى سا ففرعون, أن جاءهم فلم يفدهم مبعثه شيئًا من التخفيف
  فماذا اختلف؟, وبعده السالم 

يصعب حصر أذيتهم لـه بعدد، مع كثرة  عليه السالم و اليهود املعاصرون ملوسى 
، عليه السالم وعربه واملعجزات الباهرة اليت يسوقها اهللا لنبيه  عز وجل معاينتهم من آيات اهللا 

ومرة يعبدون العجل من دون اهللا، , ًا غري اهللامرة يسألون نبيهم أن جيعل هلم إهل: ومع ذلك
اذهب : وأخرى يقولون لـه إذا دعوا إىل القتال, ال نصدقك حىت نرى اهللا جهرة: ومرة يقولون

حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر : قولوا: ومرة يقال هلم, أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون
مع غري ذلك , لون الباب من قبل أستاههمويدخ, حنطة يف شعرية: لكم خطاياكم، فيقولون

ا نبيهم    )1(. اليت يصعب إحصاؤها عليه السالم من أفعاهلم اليت آذوا 
صراحة يف القرآن يف معرض حتذير هذه األمة من  عليه السالم وذكر أذى اليهود ملوسى 

ة اليهود فقال تعاىل אאאאא{ :مشا
אאZ69 {] فكل ما سبق مما  ]33/69سورة األحزاب ،

نوعية معينة من  ذكرناه يصلح أن يكون مما آذى به اليهود نبيهم، ويورد بعض املفسرين
  :اإليذاء
، فعن أيب  )2( بوصفه اجلسماين حني زعموا أنه آدر عليه السالم أنه إيذاؤه : فقيل - 1
كان رجًال  عليه السالم إن موسى ((: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال_  هريرة

ما : حييًا ستريًا ال يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بين إسرائيل فقالوا

                                        
   289ص/1للتفصيل انظر تفسري الطربي ج) 1(
آدر بني األدر و املأدور الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه وال ينفتق إال  بالضم نفخة يف اخلصية يقال رجل - األدرة) 2(

من جانبه األيسر وقيل هو الذي يصيبه فتق يف إحدى وقيل األدرة اخلصية واخلصية األدراء العظيمة من غري فتق 
كانوا يقولون إن   آدر بني األدرة بفتح اهلمزة والدال وهي اليت تسميها الناس القيلة ومنه احلديث إن بين إسرائيل

  )15ص/4لسان العرب ج( موسى آدر
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 عز وجل يتسرت هذا التسرت إال من عيب يف جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن اهللا 
ه على حجر مث اغتسل، فخال يوماً وحده فخلع ثياب عليه السالم ئه مما قالوا ملوسى أراد أن يرب 

فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن احلجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر، 
حىت انتهى إىل مأل من بين إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن , ثويب حجر, ثويب حجر: فجعل يقول

وقام احلجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق باحلجر ضرباً , أه مما يقولونوأبر  عز وجل ما خلق اهللا 
: فذلك قوله تعاىل: بعصاه فو اهللا إن باحلجر لندبًا من أثر ضربه ثالثًا أو أربعًا أو مخسًا قال

}א  א  א א א א 
1(  ))]33/69سورة األحزاب [ }א(  

ام: أن أذاهم إياه: وقيل - 2 كما يف أثر ابن  عليه السالم هم إياه قتل هارون أخيه ا
ذه التهمة اجلريئة )2( .الذي مر معنا رضي اهللا عنهما  عباس وإن كانت غري , وحسبك 

  .مستغربة منهم
جائز أن يكون ذلك كان قيلهم إنه أبرص، وجائز أن يكون كان ادعاءهم : "وبكل حال

م . ليه السالم ععليه قتل أخيه هارون  وجائز أن يكون كل ذلك، ألنه قد ذكر كل ذلك أ
م آذوا موسى، فربأه اهللا مما قالوا   )3( ."قد آذوه به، وال قول يف ذلك أوىل باحلق مما قال اهللا إ

  ."واهللا أعلمحيتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غريه : "رمحه اهللا  قال ابن كثري
امهم له بالزنا كما يف أثر ابن عباس: ولعل ابن كثري يقصد - 3  رضي اهللا عنهما  ا
رموه بالزنا، فجزع من ذلك، فأرسلوا إىل : بالزكاة، قال عليه السالم ملا أمر اهللا موسى ((: قال

عظم عليها، وسأهلا امرأة كانت قد أعطوها حكمها، على أن ترميه بنفسها؛ فلما جاءت 
إذ قد : قالت. بالذي فلق البحر لبين إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى إال صدقت

  )4( .))ين أشهد أنك بريء، وأنك رسول اهللاستحلفتين، فإ

                                        
   3404صحيح البخاري ) 1(
وضعفه ابن حجر  633ص/2قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه املستدرك على الصحيحني ج)2(

ويف اإلسناد ضعف ولو ثبت مل يكن فيه ما مينع أن يكون يف الفريقني معا لصدق أن كال منهما آذى : وقال
  438ص/6فتح الباري ج: وسى فربأه اهللا مما قالوا واهللا أعلمم

  290ص/1تفسري الطربي ج) 3(
- 61/97(عساكر يف تاريخ دمشق  3006ص/9وتفسري ابن أيب حامت ج 116ص/20تفسري الطربي ج) 4(
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أن ال يؤذوا . من التشبه ببين إسرائيل يف أذيتهم نبيهم موسى ويف حتذير اهللا للمسلمني
{ - فداه أيب وأمي - كيف وهو, بأي شيء وسلم صلى اهللا عليه حممداً 

      Z128 {] وكان نبينا  ]9/128سورة التوبة
كثريًا ويثين على صربه ممن آذاه ويتمثل أمر   عليه السالم يذكر موسى  صلى اهللا عليه وسلم 

وعن عبد  ]46/35سورة األحقاف [} אאא{: اهللا له
ذات يوم قسمًا فقال رجل  صلى اهللا عليه وسلم قسم رسول اهللا ((: قال_  اهللا بن مسعود
ا وجه اهللا قال فقلت: من األنصار يا عدو اهللا أما ألخربن رسول : إن هذه القسمة ما أريد 

 .))فامحر وجهه صلى اهللا عليه وسلم مبا قلت فذكرت ذلك للنيب  صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
  )1( .)) على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصربرمحة اهللا((: مث قال

ال يبلغين أحد عن ((: ألصحابه صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال: ويف رواية
صلى  أحد من أصحايب شيئًا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، فأتى رسول اهللا

فمررت برجلني وأحدمها يقول لصاحبه واهللا ما أراد حممد : مال فقسمه، قال اهللا عليه وسلم 
صلى  فثبت حىت مسعت ما قاال مث أتيت رسول اهللا: قال. بقسمته وجه اهللا وال الدار اآلخرة

يا رسول اهللا إنك قلت لنا ال يبلغين أحد عن أصحايب شيئًا وإين : فقلت اهللا عليه وسلم 
وشق  صلى اهللا عليه وسلم وفالن ومها يقوالن كذا وكذا فامحر وجه رسول اهللا مررت بفالن 
  )2(.)) دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصرب: عليه مث قال

  

                                                                                                                  
98.(  

تفسري (نها صفحا وقد ذكر ههنا إسرائليات غريبة أضربنا ع: كلهم يف قصة خسف قارون وقال ابن كثري بعد هذا اخلرب
  )402ص/3ابن كثري ج

   1062ومسلم 3405رواه البخاري ) 1(
  6322وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع رقم 1395أبو داود رواه و 1395رواه أمحد) 2(
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  عليهما السالم أفتراؤهم على داود وسليمان : املطلب الرابعة 

  اآلثار

א عليه السالم 

אאאאא{: قولـه تعاىل
אאZ78 {] 5/78سورة املائدة[  

אא{: جماهد ثنا جرير، عن حصني، عن: حدثنا ابن وكيع، قال - 450-9601 
אאא {فصاروا  عليه السالم اود لعنوا على لسان د: قال

  )1(. فصاروا خنازير عليه السالم قردة، ولعنوا على لسان عيسى 
   .]38/24 ص سورة[} א{: قوله تعاىل

ثنا سلمة عن حممد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن : حدثنا ابن محيد قال -451-22940
ال يدخلن علي حمرايب اليوم أحد حىت الليل وال يشغلين شيء : حني دخل حمرابه ذلك اليوم قال اوددأن  منبه

حملراب كوة تطلعه على تلك اجلنينة فبينا هو عما خلوت لـه حىت أمسي؛ ودخل حمرابه ونشر زبوره يقرؤه ويف ا
جالس يقرأ زبور إذ أقبلت محامة من ذهب حىت وقعت يف الكوة فرفع رأسه فرآها فأعجبته مث ذكر ما كان 

ال يشغله شيء عما دخل لـه فنكس رأسه وأقبل على زبوره فتصوبت احلمامة للبالء واالختبار من : قال
بيده فاستأخرت غري بعيد فاتبعها فنهضت إىل الكوة فتناوهلا يف الكوة الكوة فوقعت بني يديه فتناوهلا 

ا يف اجلمال واحلسن  يئة اهللا أعلم  فتصوبت إىل اجلنينة فأتبعها بصره أين تقع فإذا املرأة جالسة تغتسل 
ا ملا رأته نقضت رأسها فوارت به جسدها منه واختطفت قلبه ورجع إىل زبوره وجم لسه واخللق؛ فيزعمون أ

ومتادى به البالء حىت أغزى زوجها مث أمر صاحب جيشه فيما يزعم . وهي من شأنه ال يفارق قلبه ذكرها
أهل الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك حىت أصابه بعض ما أراد به من اهلالك ولداود تسع وتسعون امرأة؛ 

ني خيتصمان إليه مثال يضربه لـه فنكحها فبعث اهللا إليه وهو يف حمرابه ملك اوددفلما أصيب زوجها خطبها 
ما واقفني على رأسه يف حمرابه فقال اوددولصاحبه فلم يرع  ال ختف مل ندخل : ما أدخلكما علي؟ قاال: إال 

{فجئناك لتقضي بيننا  ]38/22 ص سورة[} {لبأس وال لريبة 
אאאأي امحلنا على احلق وال ختالف بنا إىل غريه؛ قال } א

أي على ديين  ]38/23 ص سورة[} א{: امللك الذي يتكلم عن أوريا بن حنانيا زوج املرأة

                                        
  )  126/  3( تفسري الدر املنثور  - )  1182/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  317/  6( تفسري الطربي ) 1(
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}א {]عليها أي امحلين  ]38/23 ص سورة
أي قهرين يف اخلطاب وكان أقوى مين هو وأعز فحاز نعجيت إىل نعاجه وتركين ال شيء : مث عزين يف اخلطاب

لئن كان صدقين ما يقول ألضربن بني عينيك : فنظر إىل خصمه الذي مل يتكلم فقال اودديل؛ فغضب 
وقع ساجداً تائبًا منيبًا باكيًا فسجد فعرف أنه هو الذي يراد مبا صنع يف امرأة أوريا ف اوددمث ارعوى ! بالفأس

أربعني صباحًا صائمًا ال يأكل فيها وال يشرب حىت أنبت دمعه اخلضر حتت وجهه وحىت أندب السجود يف 
أي رب هذا غفرت ما جنيت يف شأن املرأة فكيف : يزعمون أنه قالو . حلم وجهه فتاب اهللا عليه وقبل منه

أما إن ربك مل يظلمه بدمه ولكنه سيسأله  - فيما زعم أهل الكتاب - داو ديا : بدم القتيل املظلوم؟ قيل له
ما كان فيه رسم خطيئته يف كفه اليمىن بطن راحته فما رفع إىل  اوددإياك فيعطيه فيضعه عنك؛ فلما فرج عن 

ا الناس لريوا  فيه طعاماً وال شراباً قط إال بكى إذا رآها وما قام خطيباً يف الناس قط إال نشر راحته فاستقبل 
  )1(  .رسم خطيئته يف يده

 عليهما السالم 

אאא{: قولـه تعاىل
אאאZ101 {] 2/101سورة البقرة[  

{: السدي ثنا أسباط، عن: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال - 452-1364
אאאאאא {قال :

ا، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة  صلى اهللا عليه وسلم د ملا جاءهم حمم عارضوه بالتوراة فخاصموه 
  ){ .)2{: وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت؛ فذلك قوله اهللا

{: قولـه تعاىل    א   אא   
אאא2/102سورة البقرة [} א[   

عمدت الشياطني حني : قال حدثين ابن إسحاق: ثنا سلمة قال: حدثنا ابن محيد قال - 453-1370
من كان حيب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل  : فكتبوا أصناف السحر عليه السالم عرفت موت سليمان بن داود 

مث ختموا عليه خبامت على نقش خامت سليمان . اف السحر جعلوه يف كتابحىت إذا صنعوا أصن. كذا وكذا

                                        
وهذه  .إسناده ضعيف ) 641/  2( واملستدرك على الصحيحني عن السدي )  149/  23(  تفسري الطربي )1(

  269- 264رواية من روايات كثرية هذا جمملها كلها من اإلسرائيليات انظر اإلسرائيليات يف التفسري اليب شهبة ص
( تفسري ابن كثري  - )  41/  2( تفسري القرطيب  - )  233/  1( تفسري الدر املنثور  1/135تفسري الطربي ) 2(

1  /135  (  
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مث ". هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم: "وكتبوا يف عنوانه
ما  : دفنوه حتت كرسيه فاستخرجته بعد ذلك بقايا بين إسرائيل حني أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه قالوا

ذا . فأفشوا السحر يف الناس وتعلموه وعلموه فليس يف أحد أكثر منه يف يهود. كان سليمان بن داود إال 
فيما نزل عليه من اهللا سليمان بن داود وعده فيمن عده من  صلى اهللا عليه وسلم فلما ذكر رسول اهللا 

يزعم أن سليمان بن داود   عليه وسلم صلى اهللا أال تعجبون حملمد : املرسلني قال من كان باملدينة من يهود
. صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا يف ذلك من قوهلم على حممد  ! واهللا ما كان إال ساحرا! كان نبيا

 )1() باختصار(

אא{: السدي ثنا أسباط، عن: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى بن هارون، قال - 454-1366
א {كانت الشياطني تصعد إىل السماء، فتقعد : قال. على عهد سليمان

منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كالم املالئكة فيما يكون يف األرض من موت أو غيث أو أمر، فيأتون 
م، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا كهنة كذبوا هلم، فأدخلوا فيه حىت إذا أمنتهم ال. الكهنة فيخربو

فاكتتب الناس ذلك احلديث يف الكتب وفشا يف بين إسرائيل أن اجلن . غريه فزادوا مع كل كلمة سبعني كلمة
فبعث سليمان يف الناس، فجمع تلك الكتب فجعلها يف صندوق، مث دفنها حتت كرسيه، ومل . تعلم الغيب

ال امسع أحدا يذكر أن الشياطني : "سي إال احرتق، وقاليكن أحد من الشياطني يستطيع أن يدنو من الكر 
فلما مات سليمان، وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف ". تعلم الغيب إال ضربت عنقه

هل أدلكم على كنز ال : بعد ذلك خلف، متثل الشيطان يف صورة إنسان، مث أتى نفرا من بين إسرائيل، فقال
: فقام ناحية، فقالوا له. فاحفروا حتت الكرسي وذهب معهم فأراهم املكان: قال. نعم: لواتأكلونه أبدا؟ قا

فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها . ال ولكين هاهنا يف أيديكم، فإن مل جتدوه فاقتلوين: قال! فادن
ذا السحر: قال الشيطان وفشا يف . ار فذهبمث ط. إن سليمان إمنا كان يضبط اإلنس والشياطني والطري 

 صلى اهللا عليه وسلم فلما جاءهم حممد . الناس أن سليمان كان ساحرا واختذت بنو إسرائيل تلك الكتب
ا، فذلك حني يقول אאא{: خاصموه 

2( .}א(  
: يف قوله ثنا ابن أيب جعفر، عن أبيه، عن الربيع: احلسن، قالحدثت عن عمار بن  - 455-1367
}אאא {صلى اهللا عليه وسلم إن اليهود سألوا حممدا : قالوا 

فلما رأوا . ه ما سألوه عنه فيخصهمزمانا عن أمور من التوراة، ال يسألونه عن شيء من ذلك إال أنزل اهللا علي

                                        
  .إسناده ضعيف)  137/  1( تفسري ابن كثري )  450/  1( تفسري الطربي ) 1(
  )  136/  1( تفسري ابن كثري  - )  684/  6( تفسري الدر املنثور ) 1/136(نفسري الطربي) 2(
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م سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل اهللا جل وعز. هذا أعلم مبا أنزل إلينا منا: ذلك قالوا אא{: وإ
אאא

אوإن الشياطني عمدوا إىل كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء اهللا من ذلك، فدفنوه . }א
حتت جملس سليمان، وكان سليمان ال يعلم الغيب، فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر، 

صلى اهللا عليه فأخربهم النيب . عليه هذا علم كان سليمان يكتمه وحيسد الناس: وخدعوا به الناس وقالوا
  )1(. فرجعوا من عنده، وقد حزنوا وأدحض اهللا حجتهم. ذا احلديث وسلم 

: قال حدثين حجاج عن أيب بكر عن شهر بن حوشب: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 456-1385
من أراد أن يأيت كذا وكذا : ة سليمان فكتبتملا سلب سليمان ملكه كانت الشياطني تكتب السحر يف غيب

فكتبته . فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا
مث دفنته " هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم: "وجعلت عنوانه
يا أيها الناس إن سليمان مل يكن نبيا وإمنا كان : إبليس خطيبا فقالفلما مات سليمان قام . حتت كرسيه

واهللا لقد كان سليمان : مث دهلم على املكان الذي دفن فيه فقالوا! ساحرا فالتمسوا سحره يف متاعه وبيوته
ذا قهرنا ذا تعبدنا و حممدا فلما بعث اهللا النيب . بل كان نبيا مؤمنا: فقال املؤمنون. ساحرا هذا سحره 

انظروا إىل حممد خيلط : جعل يذكر األنبياء حىت ذكر داود وسليمان فقالت اليهود صلى اهللا عليه وسلم 
אא{: فأنزل اهللا عذر سليمان. احلق بالباطل يذكر سليمان مع األنبياء وإمنا كان ساحرا يركب الريح

א {2(. يةاآل( 

  

                                        
إسناده )  136/  1( كثري تفسري ابن   - )  234/  1( تفسري الدر املنثور ) 1/136( نفسري الطربي) 1(

  .ضعيف
  ) 137/  1( تفسري ابن كثري  -)  450/  1( تفسري الطربي ) 2(
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  الدراسة

א عليه السالم: 
الذين أرسلهم اهللا إىل بين إسرائيل، وقد آتاه  من الرسل ,عليه السالم نيب اهللا داود 

: عدة آيات وقال، وقد ذكره اهللا يف اهللا امللك والنبوة، وهو من ِسبط يهوذا بن يعقوب
}  א    א אא    

  .]17/55 اإلسراءسورة [} אא
 - سنة) 40(أربعون وهي  - بعد انقضاء املّدة اليت أقامها بنو إسرائيل يف التيه ف

، توىل أمر بين إسرائيل نيب من أنبيائهم امسه عليهما السالم  وموسى وبعد وفاة هارون
م بالد فلسطني)يه السالم عل يوشع بن نون( وكان هلم . ، وقسم هلم األرضني، فدخل 

وعصاه  عليه السالم ، فيه ألواح موسى "تابوت العهد"تابوت يسمونه تابوت امليثاق أو 
ولذلك مسي  ملا تويف يوشع بن نون، توىل أمر بين إسرائيل قضاة منهم،و وحنو ذلك 

  . حكم القضاة: احلكم يف هذه املّدة
ويف هذه املدة دّب إىل بين إسرائيل التهاون الديين، فكثرت فيهم املعاصي، وفشا 
فيهم الفسق، إىل أن ضيعوا الشريعة، ودخلت يف صفوفهم الوثنية، فسلَّط اهللا عليهم 

إىل اخلذالن أقرب منهم  األمم، فكانت قبائلهم عرضة لغزوات األمم القريبة منهم، وكانوا
م من  إىل النصر يف كثري من مواقعهم مع عدوهم، وكثريًا ما كان خصومهم خيرجو

  .ديارهم وأمواهلم وأبنائهم
م، يف "تابوت العهد"ويف أواخر هذه املّدة سلب منهم  ، وكان ّممن يدبر أحد حرو
: من ِسبط الوي امسه بين إسرائيل نيب من أنبياء أمرهم يف أواخر مّدة حكم القضاة

ارون )صمويل(   .عليه السالم ، يتصل نسبه 
أن جيعل عليهم ملكًا جيتمعون عليه، ويقاتلون ) صمويل(فطلب بنو إسرائيل من  

{ :وهو قوله تعاىل يف سبيل اهللا بقيادته،    א  א
 א  א      א    

אאאא



  
338 

אאא {
  . ]2/246 البقرةسورة [

فسأل مشويل ربه يف ذلك، فأوحى اهللا إليه أن اهللا قد جعل عليهم ملكًا منهم امسه 
، وكانت قبيلة بنيامني يف ذلك العهد قد أوشكت على من سبط بـَْنيامني) طالوت(

 داخلية قامت بني بين إسرائيل، فاستنكروا أن يكون طالوت الفناء يف حرب أهلية وفنت
  . ملكاً عليهم

אא{: عز وجل قال اهللا 
א   א          א 

אאאאאאא
 {] فسألوا عن دليل رباين يدهلم على أن اهللا ملَّكه عليهم، . ]2/247 البقرةسورة

א{: نبيهم مشويل فقال هلم
      א   א א 

 {] موعدًا جمليء التابوت حتمله  وأعطاهم صمويل .]2/248 البقرةسورة
لك املالئكة، فخرجوا الستقباله فلما وجدوا التابوت قد جيء به حسب املوعد أذعنوا مل

  .طالوت، فكان أول ملك من ملوك بين إسرائيل
م، مث اصطفى   مجع طالوت صفوف بين إسرائيل، وهيأهم حملاربة عدوهم، وخرج 
يف غزوة  خالصة للقتال، يقارب عددها عدد املسلمنيبضعة عشر وثالث مائة منهم 
نتحدث صلى اهللا عليه وسلم كنا أصحاب حممد ((: قال_  كما يف حديث الرباء.بدر

الذين جاوزوا معه النهر، ومل جياوز  على عدة أصحاب طالوت أن عدة أصحاب بدر
  .))معه إال مؤمن

א{: قولهب لنا وهم الذين وصفهم اهللا
      א      

 א א        אא    א 
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      א    א   
אאא {] 2/249 البقرةسورة[ .  

 واجهو اليت جاوزت النهر  وهي,للقتال  ذين اصطفاهم طالوتوهؤالء القلة هم ال
، وكان رئيسهم قويًا شجاعًا فرهبه لقي طالوت خصومه الوثنينيمث . طالوت األعداء ا

وهو يطلب  فرأى داود جالوتفىت صغرياً يف اجلند  عليه السالم ، وكان داود بنو إسرائيل
، وكان سه، واملقاتلون من بين إسرائيل قد رهبوه وخافوا من لقائهأاملبارزة معتدًا بقوته وب

فذهب داود . له امللكهذا الرجل اجلبار، يزوِّجه ابنته، وجيعل  امللك قد وعد أن من يقتل
أقبل داود و . إىل امللك طالوت وطلب منه اِإلذن مببارزة جالوت، فضنَّ به طالوت وحذره

وزوَّده حبجٍر من أحجاره، ورمى به فثبت  - وكان ماهراً به- أخذ مقالعه  وعلى جالوت 
احلجر يف جبهة جالوت اجلبار فطرحه أرضاً، مث أقبل إليه وأخذ سيفه وفصل به رأسه، 

  ! ومتت اهلزمية جلنود جالوت بإذن اهللا
{: قال اهللا تعاىل א  א א   א 

אאאא
א2/251 البقرةسورة [} א[ .  

، وآتاه اهللا مع امللك النبوة، عليه السالم اتسعت مملكة بين إسرائيل على يد داود 
وآتاه اهللا احلكمة ) الزبور(كم بالتوراة، كما أنزل عليه وجعله رسوًال إىل بين إسرائيل حي

  )1(. وفصل اخلطاب
إن أحب الصيام ((: وذكر فضل عبادته فقال صلى اهللا عليه وسلم وقد أثىن عليه نبينا 

كان ينام  ،عليه السالم ، وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود عليه السالم إىل اهللا صيام داود 
  )2( .))ه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً نصف الليل ويقوم ثلث

  : وأهم ما ذكر اهللا يف سرية داود يف القرآن الكرمي
ات نبوته ورسالته، وأن اهللا أوحى إليه وأنزل عليه الزبور، وآتاه احلكمة وفصل اخلطاب، وعلمه مما يشاء، إثب 

                                        
وقصص النبياء البن   17/80وما بعدها وتارييخ دمشق البن عساكر 1/282ملخصا من تاريخ الطربي )1(

  .567كثريص
  .ùعن عبد اهللا بن عمرو  816ص/2رواه مسلم ج) 2(
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  . وأمره أن حيكم بني الناس باحلق
  . يف املعركة اليت قامت بني بين إسرائيل وعدوهم بقيادة طالوت إثبات أنه قتل جالوت 
  : عليه بنعم كثرية منهاإثبات أن اهللا أنعم  
  . أن اهللا آتاه امللك وشّده له، وجعله خليفة يف األرض، وأعطاه قوًة يف حكمه 
  . أن اهللا سخر اجلبال والطري يسبحن معه يف العشي واِإلبكار 
فقد آتاه اهللا صوتاً حسناً، وقدرة على اِإلنشاد البديع، فهو يصدح بصوته بتسبيح اهللا وحتميده، ويتغىن فيه " 

كالم اهللا يف الزبور يف العشي واِإلبكار، فرتّجع اجلبال معه التسبيح والتحميد، وجتتمع عليه الطري فرتجع معه ب
  . تسبيحاً 

  . من بعده مثل ذلك عليه السالم أن اهللا آتاه علم منطق الطري، كما آتى ولده سليمان  
  طيعه ونسجهأن اهللا أالن له احلديد، فهو يتصرف َبطّيه وتق 
  . أن اهللا علَّمه صناعة دروع احلرب املنسوجة من زرد احلديد 
، ودخال عليه احملراب يف وقت عبادته اخلاصة عليه السالم  عرض قصة اخلصمني اللذين تسّورا على داود 

ما مل يستأذن ا وال يسمح ألحد أن يدخل عليه فيها، ففزع داود منهما، أل ا بالدخول عليه، ومل اليت خيلو 

{: يدخال حمرابه من بابه، فقاال له
אאאא{.فأصغى هلما داود، فقال أحد اخلصمني :}א

א {- ملكنيها: أي- }
فقال . وسكت اآلخر سكوت إقرار,غلبين يف املخاصمة بنفوٍذ أو بقوة: أي ]38/23 صسورة [} א

{: داود  א  א   א 
   א א א א    {] 38/24 صسورة[. 

فرجع داود إىل نفسه، فعرف أن اهللا أرسل إليه . وانصرف املتسوران دون أن يعلِّقا بشيء على ما أفىت به داود
ذا االستفتاء ابتالء، وذلك لينبهه على أمر ما كان يليق به أن يصدر منه حبسب مقامه،  هؤ  الء القوم 

}א {هذا هو نيب اهللا داود الذي آته اهللا . تائباً من ذنبه، خائفاً من ربه
  ود؟امللك والنبوة وآتاه الزبور فكيف ينظر إليه اليه

بالزنا  عليه السالم قذفه  يف اآلثار الكثرية اليت نقلها بعض الرواة عن أهل الكتاب
والروايات الكثرية واخليانة وارتكاب املوبقات ما يتنزه وصفه عن آحاد الناس فكيف بنيب اهللا، 

فيها أباطيل كثرية، يردها الّشرع،  م عليه الساليف قصة داوود  اليت ساقها اإلمام ابن جرير
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ا رمحه اهللا واليقبلها العقل، ّمث مل يعقِّب عليها  ا اشتملت وليته فعل , !مبا يُفيد بطال مع أ
  )1( .على منكرات كثرية، وتناقضاٍت وخرافات غري مقبولة، هي مما أخذ عن أهل الكتاب

طّلع على امرأة وهي تغتسل فأعجبته، ّمث قّدم زوجها يف ا عليه السالم إّن داوود : فقوهلم
وما كان "، وينفي عنهم العصمة، كل ذلك مما يقدح باألنبياء... احلرب ليقتل، ّمث تزّوجها 

وال ألّي نيبٍّ أن يسقط إىل هذا احلّد يف محأة الّشهوة، فيزين بامرأة غريه،  عليه السالم لداود 
ا لفريٌة بلقاء مفضوحةوحيتال على  ّ   )2(" قتله إ

يف كتابه قبل ذكر هذه القّصة وبعدها  عليه السالم وقد مدح الّله جّل وعال داوود 
ذا الفعل املنكر، والعمل القبيح،  عليه السالم بصفاٍت عديدة وكّلها تنايف كونه  موصوفاً 

  .وتدّل على براءة ساحته عن تلك األكاذيب
ها هنا قصة  قد ذكر املفسرون: "عند تفسري هذه اآليات رمحه اهللا  قال ابن كثري

  )3(  ."أكثرها مأخوذ من اإلسرائيليات ومل يثبت فيها عن املعصوم حديث جيب اتباعه
                                        

ا مع ما ورد يف الّتوراة، سفر صُموئيل الثّاين اإلصحاحهذه القّصُة متطابقٌة ) 1( ا زادت ) 11(  متامًا يف مضمو ّ إّال أ
ّمت داوود  : عند الطربي) 22938(كما يف الّرواية   Àبالزِّنا بل جعلوا هذه املرأة هي أّم سليمان  Àإفكاً، فا

ا أم سليمان:( وقال قتادة وأيضًا يف إجنيل مّىت، ) 12( الثّاين، االصحاح وهذا مذكور يف سفر صُموئِيل) بلغنا ا
والقران . 269وأبو شهبة يف اإلسرائيلّيات ص)19- 4/18( وانظر ابن حزم يف الفصل- . اإلصحاح األّول

ا القرآن (  :’القامسي  قال و -  325والتوراة حسن باشا  م ، ومل يقل  وهذه القصة من اختالق اليهود ونقوال
تلمود ، كما يعلم من مراجعة مدراس يدكوت يف اإلصحاح الثالث والثالثني ، وجاراه جهلة قط ، وإمنا ذكرها ال

  ) 2/212( ـ حماسن التأويل ) القصاص من املسلمني ، فأخذوها منه 
وهذه األخبار، يف قصة ": فقال :العالمة أمحد شاكر يف تعليقه على الروايات اليت ساقها الطربي يف تفسريه ونقدها ،

ا كانت امرأة فمسخت كوكباً هاروت و  مث ذكر ما  ."، أخبار أعلها أهل العلم باحلديثماروت، وقصة الزهرة، وأ
وهذا هو احلق، :"’يقولعن القصة، ووافقه على ذلك حيث  - البداية والنهاية  - قاله ابن كثري يف تفسريه وتارخيه 

  ). 2/434(  حاشية تفسري الطربي ط شاكر ".واحلمد هللا وفيه القول الفصل
  31اإلسرائيلّيات للّذهّيب ص) 2(
وقد ذكر كثري من املفسرين من السلف واخللف ههنا قصصا وأخبارا : وقال يف تارخيه 32ص/4تفسري ابن كثري ج) 3(

أكثرها اسرائيليات ومنها ما هو مكذوب ال حمالة تركنا ايرادها يف كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على جمرد تالوة 
وأورد النسفي يف  2/12البداية والنهاية- رآن العظيم واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم القصة من الق

على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستني وهو حد الفرية  Àمن حدثكم حبديث داود _ اقال على : (تفسريه
دث وقال ان  وعنده رجل من أهل احلق فكذب احمل’ على االنبياء وروى أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز

كانت القصة على ما ىف كتاب اهللا فما ينبغى أن يلتمس خالفها وأعظم بأن يقال غري ذلك وان كانت على ما 
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ون وهذا قوٌل صادٌق صحيٌح ال يدّل على شيء ممّا قاله املستهزء: " وقال ابُن حزم
الكاذبون املتعّلقون خبرافاٍت وّلدها اليهود، وإّمنا كان ذلك اخلصم قومًا من بين آدم بال شكٍّ 
خمتصمني يف نعاج من الغنم على احلقيقة بينهم، بغى أحُدمها على اآلخر على نصِّ اآلية، 

م كانوا مالئكًة معّرضني بأمر الّنساء، فقد كذب على الّله  ّ ّوله ما مل ، وقعز وجل وَمن قال إ
، وأقّر على نفسه اخلبيثة أنّه كّذب عز وجل يُقْل، وزاد يف القرآن ما ليس فيه، وكّذب الّله 

مل يكونوا قّط خصمني، : فقال هو} א{:املالئكة؛ ألّن الّله تعاىل يقول 
، وال كان لآلخر وال بغى بعضهم على بعض، وال كان قّط ألحدمها تسٌع وتسعون نعجةً 

أكفلنيها، فاعجبوا ملا يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم، ونعوذ : نعجة واحدة، وال قال لـه
   )1( ."بالّله من اخلذالن، مثّ كّل ذلك بال دليل، بل الّدعوى اجملّردة

عليه من داوود  وهذا الّذنب الذي صدر: " رمحه اهللا  وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي
مل يذكْره الّله لعدم احلاجة إىل ذكره، فالّتعّرض لـه من باب الّتكّلف، وإّمنا الفائدة ما السالم 

قّصه الّله علينا، من لطفه به، وتوبته، وإنابته، وأنّه ارتفع حمّله، فكان بعد الّتوبة أحسن منه 
  )2( ."قبلها

ورد عنه يف حق بين إسرائيل يف القرآن أنه لعنهم كما قال  فالذي عليه السالم وأما داود 
{ :تعاىل אא אאא 

  א א Z78 {] والسبب بني يف كتاب اهللا  ]5/78سورة املائدة
،  عليهما السالملعن اهللا الذين كفروا من اليهود باهللا على لسان داود وعيسى ابن مرمي "

، مبا عصوا اهللا فخالفوا عليهما السالم ولعن واهللا آباؤهم على لسان داود وعيسى ابن مرمي 
  )3(".وكانوا يتجاوزون حدوده: أمره وكانوا يعتدون، يقول
قال : قال_  يف حديث عبد اهللا بن مسعود صلى اهللا عليه وسلم وقد وضحه الرسول 

إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل ((:  عليه وسلم صلى اهللارسول اهللا 
                                                                                                                  

ذكرت وكف اهللا عنها سرتا على نبيه فما ينبغى اظهارها عليه فقال عمر لسماعى هذا الكالم أحب اىل مما طلعت 
  36ص/4تفسري النسفي ج) عليه الشمس

  ) 19- 4/18يف الفصل ) 1(
  6/416تفسري السعدي ) 2(
  319ص/6تفسري الطربي ج) 3(
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يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك، مث يلقاه من الغد فال مينعه : يلقى الرجل فيقول
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض مث 

مث قال } אאאאא{: قال
كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يدي الظامل ولتأطرنه على احلق :

عليه أي لعنوا يف الزبور واإلجنيل؛ فإن الزبور لسان داود  )1(  .))أطراً ولتقصرنه على احلق قصراً 
  )2( .أي لعنهم اهللا يف الكتابني عليه السالم ، واإلجنيل لسان عيسى م السال

م  م بأمر اهللا وأن معصيته خفيفة عليهم فلو كان لديهم تعظيم لر او وذلك يدل على 
للعقوبة ملا لغاروا حملارمه ولغضبوا لغضبه، وإمنا كان السكوت عن املنكر ـ مع القدرة ـ موجبًا 

  )3(. فيه من املفاسد العظيمة
 عليه السالم: 

هو من الرسل الذين أرسلهم اهللا إىل بين ف عليه السالم وأما نيب اهللا سليمان  
Z30אאא{، عليه السالم إسرائيل بعد أبيه داود 

بأن اهللا آتامها امللك  عليهم السالم  وقد انفردا من بني الرسل .]38/30سورة ص [} 
 عليه السالم عاملي زمانه، كما قال أبوه داود علماً، وفضله وأباه على  اهللا آتاهو . والنبوة
سورة [} Z15אאא{: من قبل
   .]27/15النمل 

، وكان سليمان عليه السالم  أوصى بامللك لولده سليمان عليه السالم وكان داود 
، عليه السالم  اتسع ملك سليمانو . ممن آتاهم اهللا احلكمة والفطانة وحسن السياسة

، ، وخضعت له ملكة سبأنفوذ على ملوك اليمن، مث امتد ملكه حىت كان له الشام وحاز
  . فآمنت به ودخلت يف دينه وطاعته

  : ما يلي عليه السالم ومن النعم التيب خص اهللا به سليمان 
א{: ، قال تعاىلعليه السالم أن اهللا آتاه امللك مرياثًا من أبيه داود  

                                        
  وقال حديث حسن غريب 252ص/5و الرتمذي ج 1327ص /2و ابن ماجه ج 121ص/4رواه ابو داود ج) 1(
  252ص/6تفسري القرطيب ج) 2(
  241ص/1تفسري السعدي ج) 3(
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א א  א א  א  {
   .]27/16 النملسورة [

  . أن اهللا آتاه علم منطق الطري، كما آتى أباه داود مثل ذلك من قبله 

{على حداثة سنه،  والفهم والفقه أن اهللا آتاه احلكمة     
{ ] 21/79سورة األنبياء[ 

الريح جتري بأمره حيث أراد، ُغُدوُّها شهر ورواحها شهر، فإذا أرادها عليه السالم أن اهللا سخَّر لسليمان  
فتسوق له د ادها عاصفًة جرت بأمره عاصفة إىل األرض اليت أرارخاء جرت بأمره رخاء حيث أصاب، وإذا أر 

  . السفن حسب إرادته، وتتجه بأمره إىل األرض اليت يوجهها إليها حسب املصاحل اليت يقدرها
ه من اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمر اهللا يذقه من عذاب ـأن اهللا سخر ل 

 . ومتاثيل، وجفان كاجلواب، وقدور راسيات )1(من حماريب السعري، يعملون له ما يشاء 

ه يف البحار، الستخراج ما يريد منها، ومن ـمن يغوصون ل - وهم َمَرَدة اجلن - ه من الشياطنيـكما سخر ل 

                                        
ملؤلفني املتأثرين بالتوراة والتلمود لقد ورد اسم كما ينقل بعض ا, ذكريف القرآن احملاريب ومل يذكر ما يسمى اهليكل) 1(

احملراب يف قصة النيب داود وكان يتعبد يف هذا احملراب كما ورد احملراب مع زكريا ومع مرمي مما يشري إىل وجود مكان 
ذا احملراب أو أن له اه Àللعبادة معروف للجميع لكن الالفت أنه مل يرد يف القرآن ذكر لسليمان  تماماً وعالقته 

حماريب متعددة وليس حمراباً واحداً  Àخاصاً به بل على العكس من ذلك نرى القرآن يذكر أن اجلن تبين لسليمان 
ا هللا فما أورده القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ومن اجلن من يعمل : (مميزًا وحمددًا ولتكون هذه احملاريب أمكنة يُتعبد 

أمرنا نذقه من عذاب السعري يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان  بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن 
ينفي متامًا ما أوردته التوراة من بناء ما يسمى هيكل " 13ـ  12سورة سبأ، ). "كاجلواب وقدور راسيات

هو الذي أكمل بناء  Àوقد ثبت أن سليمان  - بتصرف344- 324انظرالقرآن والتوراة حسن الباشا: سليمان
أن سليمان ملا بىن بيت ((جد األقصى كما رواه النسائي من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مرفوعااملس

  408ص/6و صححه ابن حجر يف فتح الباري ج..احلديث ))ثالثاً  املقدس سأل اهللا تعاىل خالالً 
صرف يف بنائه سبع سنني وقام بالعمل فيه ثالثون  - وليس النيب- ) امللك سليمان(أن  ة تذكران التور من الطريف أ 

ا ،وعلى رؤوس هؤالء كان يوجد  70ألفا كانوا يقطعون احلجارة و 80ألف رجل و وكيل،  3300ألفا حيملو
طوله  يبنوا هيكالً ألف شخص على مدى سبع سنوات لكي  184أي أن جمموع من شارك يف البناء بلغ حنو 

ضرب  10، 5ضرب  31وعرضه عشرون وارتفاعه ثالثون حبسب وصف التوراة، أي أن أبعاده  ذراعاً  60
وهذه مساحة ال حتتاج لكل هذا الطاقم الكبري ولكنه التحريف فقط  مربعاً  مرتاً  325مرت هذا يساوي 15

وهو قدس األقداس لدى اليهود " هيكل الرب" نينقبون ع السامج، وما زال اليهود منذ احتالهلم لألرض املباركة
مث ينفذوا  ،ألنه ال حقيقة لـهلن يكتشفوه و . حىت اآلن مل يكتشف اليهود أي أثر هلذا اهليكل األسطوريو قاطبة، 

وملعرفة من انساق  - أقذر خططهم واليت يعملون عليها جبد وهي هدم املسجد األقصى وإقامة اهليكل مكانه
د فضل العماري ) خطر التوراة على الكتاب احملدثني(املؤلفني يف الدراسات اليهودية انظركتاب  وراءفرية اهليكل من

  فقد أفاد وأجاد 



  
345 

شرهم عن الناس، وذلك بتقييدهم يبنون له املباين الضخمة، كما سلطه اهللا على آخرين من الشياطني إذ يكف 

{: قال اهللا تعاىل .باألغالل      א   Z36
 א  א Z37 א   Z38 {

   .]38-38/36سورة ص [

{: تعاىل قال. أن اهللا سخر له اجلنود من اجلن واِإلنس والطري، جيتمعون بأمره ويطيعونه 
אאאZ17 {] 27/17سورة النمل[.   

  . فكان النحاس يتدفق له مذاباً من عني خاصٍة كتدفق املاء -وهو النحاس  -ه عني الِقطر ـال لأن اهللا أس 
واهللا أعلم . كما يف سورة النمل، قصته مع ملكة سبأ،  عليه السالم ومن األحداث اليت جرت لسليمان  

)1(  
لى أنه ملك أو ع, يذكره كثري منهم, عليه السالم وحني يذكر اليهود سليمان 

أال تعجبون (بقوهلم  صلى اهللا عليه وسلم ، كما يف جرأة اليهود على رسول اهللا  )2(  ساحر
  )واهللا ما كان إال ساحراً ! حملمد يزعم أن سليمان بن داود كان نبياً 

واختلف هل , عليه السالم وذمهم اهللا باتباعهم السحر مث نسبته إىل نيب اهللا سليمان 
صلى اهللا عليه أم املعاصرين لنبينا , عليه السالم الذين كانوا على عهد سليمان املذموم اليهود 

 عليه السالم ألن املتبعة ما تلته الشياطني يف عهد سليمان "والصواب أنه للجميع؛ ، وسلم 
وكل .. باحلق وأمر السحر مل يزل يف اليهود صلى اهللا عليه وسلم وبعده إىل أن بعث اهللا نبيه 

  )3( ."ته الشياطني على عهد سليمان من اليهود داخل يف معىن اآليةمتبع ما تل
אאאא{ :قال تعاىل

אאאאא
 {] 2/102سورة البقرة[  

                                        
والبداية والنهاية البن كري  22/220وما بعدها وتارييخ دمشق البن عساكر 1/287ملخصا من تاريخ الطربي) 1(

2/18.  
فإن كثريا من اليهود : قال ابن تيمية 1/340حسن الباش  كما يف بعض نصوص التوراة انظر القران والتوراة) 2(

والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول كان ساحرا وأنه سحر اجلن بسحره ومنهم من يقول سقط عن درجة النبوة 
وفيهم طائفة ال يعتقدون نبوة سليمان :(قال ابن كثري7)38ص/3اجلواب الصحيح ج(فيجعلونه حكيما ال نبيا 

À.( كثري   تفسري ابن )7/60 (  
  باختصار 448ص /1تفسري الطربي ج) 3(
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فاليهود ملا نبذوا كتاب اهللا اتبعوا ما تتلو الشياطني وختتلق من السحر على ملك  
كان   عليه السالم سليمان حيث أخرجت الشياطني للناس السحر وزعموا أن سليمان 
ه سليمان بل نزهه اهللا يستعمله وبه حصل له امللك العظيم، وهم كذبة يف ذلك فلم يستعمل

}   { أي بتعلم السحر فلم يتعلمه}א א  {
א{بذلك א  { من إضالهلم وحرصهم على إغواء بين آدم، وكذلك اتبع

أنزل عليهما  من أرض العراق اليهود السحر الذي أنزل على امللكني الكائنني بأرض بابل
م السحر، وما يعلمان من أحد حىت ينصحاه  السحر امتحانًا وابتالء من اهللا لعباده فيعلما

{: ويقوال     { أي ال تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر
الشياطني للسحر على وجه التدليس واإلضالل، ونسبته وتروجيه إىل وخيربانه عن مرتبته فتعليم 

وتعليم امللكني امتحانًا مع نصحهما لئال يكون  عليه السالم من برأه اهللا منه وهو سليمان 
هلم حجة، فهؤالء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطني والسحر الذي يعلمه امللكان، 

  )1(.  وأقبلوا على علم الشياطني، وكل يصبو إىل ما يناسبهفرتكوا علم األنبياء واملرسلني
ما هاروت: وصرح يف اآلية بتسمية من يعلم الناس السحر يف مدينة بابل  وماروت أ

تزعم أن اهللا أنزل فيما ذكر كانت  ألن سحرة اليهود"وليس غريمها كما يزعم بعض اليهود، 
. عليه السالم إىل سليمان بن داود  عليهما السالم  وميكائيل السحر على لسان جربيل

ا اهللا بذلك وأخرب نبيه حممداً  أن جربيل وميكائيل مل ينزال بسحر  صلى اهللا عليه وسلم فأكذ
مما حنلوه من السحر، فأخربهم أن السحر من عمل  ليه السالم عقط، وبرأ سليمان 

م ذلك رجالن اسم أحدمها هاروت الشياطني ا تعلم الناس ببابل، وأن الذين يعلمو ، وأ
واسم اآلخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترمجة على الناس ورداً 

  )2( ."عليهم
ا نفت الكفر عن سليمان ويالحظ يف اآلية  وليس السحر؟ ومل يصفه  عليه السالم أ

  .أحد بالكفر صراحة

                                        
  بتصرف 61ص/1تفسري السعدي ج) 1(
  455ص/1تفسري الطربي ج) 2(
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 عليه السالم أن الشياطني كانوا ينسبون السحر لسليمان  - واهللا أعلم  - والسبب 
ا جتعل بعضهم يكرهه ألجل ذلك ويعتربونه ساحرًا ال ,فيحسنونه للناس فيقبلون عليه كما أ

الكفر عن سليمان ألنه نتيجة السحر وهو ليس بساحر كما تفرتي  ولذلك نفى اهللا, رسوالً 
  .عليه اليهود

: رمحه اهللا  وأما تفاصيل القصة املذكورة يف من يعلم الناس السحر فقد قال ابن كثري
واحلسن  السديو  كمجاهد  وقد روي يف قصة هاروت وماروت عن مجاعة من التابعني"

وغريهم وقصها خلق  ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والزهري وأيب العالية وقتادة البصري
وحاصلها راجع يف تفصيلها إىل أخبار بين إسرائيل إذ  واملتأخرين ملتقدمنيمن ا من املفسرين

ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل اإلسناد إىل الصادق املصدوق املعصوم الذي ال ينطق 
ا ورد عن اهلوى، وظاهر سياق القرآن إمجال القصة من غري بسط وال إطناب فنحن نؤمن مب

  )1( ."يف القرآن على ما أراده اهللا تعاىل واهللا أعلم حبقيقة احلال
æbàîÜ@òänÏ@¿@…‰ë@bß@ @

، وإلقاء اجلسد على كرسيه، عليه السالم  القرآن الكرمي لقّصة فتنة سليمان عرض
Z34א{: ه تعاىلـوذلك يف قول

وعلى كثرة اآلثار الواردة عن السلف يف ماهية هذه الفتنة إال  38/34سورة ص [} 
 :مل يثبت خبٍرب صحيح األمر الذي فنت اهللا به سليمان، وال املراد من قوله تعاىلأنه 

عدة وجوه حيتملها النص، ولكن  وقد ذكر املفسرون. }א{
  )2(! ال أصل هلا اً ذلك قصصوحكوا يف ال سبيل إىل اجلزم بواحد منها، 

                                        
  142ص/1تفسري ابن كثري ج) 1(
إن صح  - إسناده إىل ابن عباس قوي ، ولكن الظاهر أنه إمنا تلقاه ابن عباس ( قال ابن كثري عن رواية ابن عباس ) 2(

( اهـ تفسري ابن كثري ) واهللا أعلم بالصواب . وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب .. ب من أهل الكتا - عنه 
أخرج عبد الرزاق وابن املنذر عن ابن عباس :ويدل عليه ما أورده السيوطي يف تفسريه قال السيوطي  ) . 7/60
ù ) وألقينا {ه ـته عن قولوسأل... قال أربع آيات من كتاب اهللا مل أدر ما هي حىت سألت عنهن كعب األحبار

الذي فيه ملكه فقذف به يف البحر فوقع يف  Àقال الشيطان أخذ خامت سليمان } على كرسيه جسدا مث أناب
بطن مسكة فانطلق سليمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة فاشتواها فأكلها فإذا فيها خامته فرجع إليه ملكه 

  165ص/3الرزاق جوتفسري عبد 180ص/7السيوطي ج - الدر املنثور - 
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وقد استأنس بعض املفسرين يف شرح املراد من هذه اآلية مبا جاء يف احلديث 
ألطوفنَّ  :قال عليه السالم أن سليمان (( :صلى اهللا عليه وسلم الصحيح عن النيب 

لة على سبعني امرأة تأيت كل واحدة بفارس جياهد يف سبيل اهللا تعاىل، ومل يقل إن اللي
صلى اهللا قال  . شاء اهللا، فطاف عليهن فلم حتمل إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل

والذي نفسي بيده لو قال إن شاء اهللا جلاهدوا يف سبيل اهللا فرساناً  :عليه وسلم 
  )1( )).أمجعون

ابتالؤه مبا آتاه اهللا من ملك عظيم،  عليه السالم تنة سليمان فلعل املراد من ف
ونساء كثريات حرائر وإماء، ومتنيه أن يكون له من صلبه أوالد كثريون يقاتلون يف سبيل 
اهللا، ، ونسيانه تعليق ذلك على مشيئة اهللا تعاىل، وذلك إذ أخذ على نفسه أن يطوف 

كبري من نسائه، تأيت كل واحدة منهن بفارس جياهد يف سبيل يف ليلة واحدة على عدد  
اهللا، وجتاوز بذلك حدود بشريته، ونسي أن يفوض حتقيق األمر إىل مشيئة اهللا تعاىل، 
فجوزي على هذا بأن النساء اللوايت طاف عليهن مل حيملن منه إال امرأة واحدة جاءت 

{ :تعاىل فلعل هذا الشق هو املراد من قوله :قالوا. بشق رجل 
אZ34 {] فلما رأى سليمان ذلك رجع إىل ربه  ،]38/34سورة ص
{: وأناب، وقال     א      

אZ35 {] 2( ]38/35سورة ص(  

                                        
بعد استشهاده - ’ قال الشنقيطي 1654ومسلم  3424رواه البخاري يف ستة مواضع باختالف يسري رقم) 1(

فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله إن شاء اهللا وأنه مل يلد من تلك النساء إال واحدة نصف إنسان :( - باحلديث
  )3/254( - أضواء البيان - ) رسيه بعد موتهوأن ذلك اجلسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على ك

  باسنادها من غري تعليق على ما احتوته من نكارة متنها  مكتفياً ’ الروايات الكثرية اليت أوردها الطربي ) 2(
ا من اإلسرائلّيات وكلُّ هذه الرِّوايات مأخوذٌة عن أهل    كما مل يثبت أغلبها سنداً، وما صّح منها الخيرجها عن كو

وقد ُرِويت هذه القّصة مطّولة عن ((:حيث قال ) 4/40(يف تفسريه ’ ب كما قّرر ذلك احلافُظ ابُن كثٍري الكتا
وقال ابن ). :341- 2/340تارخيه : وانظر. اهـ))وكّلها متَلقَّاٌة من قصص أهل الكتاب...èمجاعة من الّسلف 

وتوسع يف ردها ابوشهبةيف ) 4/20( الفصل) وهذه كلُّها خرافات موضوعة مكذوبة مل يصّح إسنادها قط( حزم
  270االسرائيليات ص
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, إلياس(مثل  عليهم السالم ياء بين إسرائيل وردت آثار كثرية يف ذكر مجلة من أنب

وثبوت ما يرد يف حقهم و هذا من , وهناك اختالف كبري يف تسميتهم) أشعيا, رمياإ ,مشويل
: يات عن بعض األنبياء عقب نقله فقراٍت من هذه الّروا كما قال ابن كثري,اإلسرائيليات

ففي هذا نظٌر، وهو من اإلسرائيلّيات اليت ال تصّدق وال تكّذب، بل الظّاهر أّن ِصّحَتها "
اكتفاًءَ◌ بذكر أهم ما ورد عن أبرز أنبياء , وقد أعرضت عن إيرادها )1(" والّله أعلم. بعيدةٌ 

مع  - واملوضوع يطول لو استقصي وفيما ذكر  , )2( وكيف عاملهم قومهم بين إسرائيل
  .دال على غريه واهللا أعلم - التقصري

                                        
  ) 2/274( البداية والنهاية تارخيه) 1(
كاليت ذكرنا )زنا وسكر وقتل وكذب وخداعمن (وأما ما يوردونه يف التوراة يف حق األنبياء من األمور الشنيعة ) 2(

ا تنادي على نفسها بالتحريف والكذب وعدم توقري  بعضها عند الكالم على حتريفهم للتوراة فيكفي يف ردها ا
انبياء اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم للتوسع انظر بذل اجملهود يف افحام اليهود الذي كان من كبار احبارهم مث 

  اسلم 
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  .اإليمان باليوم اآلخرعقيدة اليھود في في  اآلثار الواردة :الفصل الخامس 

  :اآلثار
  :وروده في شريعتهم: املبحث األول 

{: قولـه تعاىل      א א    
Z73 {] 20/73سورة طـه[   

خري منك ثواباً،  }א{ ثنا سلمة، عن ابن إسحاق: حدثنا ابن محيد، قال - 457-18269
  )1(. وأبقى عذاباً 

، ثين حجاج، عن أيب معشر، عن حممد بن كعب: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -  458-18270
{: يف قول اهللا وحممد بن قيس  א{ خريًا منك إن أطيع، وأبقى منك عذابًا إن : قاال

  )2(  .عصي
{: ، يف قولهثين حجاج، عن ابن جريج: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -  459-18271

אאא {] 3( .عدن: قال ]20/75سورة طـه( 

  

                                        
  .إسناده ضعيف)  160/  3( ابن كثري تفسري  )1(
  ) 160/  3( تفسري ابن كثري  -)  587/  5( تفسري الدر املنثور ) 2(
  ) 190/  16( تفسري الطربي  - ) 3(
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  زعمهم أن ذنوبهم مغفورة في اآلخرة:املبحث الثاني

אאאא{ :قولـه تعاىل
            

אאאאאאאא
Z169 {] 7/169سورة األعراف[  

: ، قولهثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل، قال: حدثين حممد بن احلسني، قال - 460-11902
}{ ..إىل قوله :}א{ كانت بنو إسرائيل ال يستقضون قاضيا : قال
وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن ال يفعلوا وال يرتشوا، فجعل .  ارتشى يف احلكمإال

فيطعن عليه ! سيغفر يل: ما شأنك ترتشي يف احلكم؟ فيقول: الرجل منهم إذا استقضي ارتشى، فيقال له
ممن كان يطعن عليه فإذا مات أو نزع، وجعل مكانه رجل . البقية اآلخرون من بين إسرائيل فيما صنع

  )1(. وأما عرض األدىن، فعرض الدنيا من املال. وإن يأت اآلخرين عرض الدنيا يأخذوه: فريتشي، يقول
ثين أيب، عن أبيه، عن ابن : ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال - 461-11903

{: ، قولهرضي اهللا عنهما  عباس  א   א א  
يأخذون ما أصابوا، ويرتكون ما شاؤوا من حالل أو حرام، ويقولون: يقول }א :

  )2(. سيغفر لنا
{: ، يف قولهقال ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: وحدثين يونس، قال - 462-11904

א {: الكتاب الذي كتبوه، ويقولون: قال }א { ال نشرك باهللا شيئا .} 
  { م احملق برشوة، فيخرجوا له كتاب اهللا مث حيكموا له بالرشوة وكان الظامل إذا . يأ

رشوة أخرجوا له املثناة، وهو الكتاب الذي كتبوه، فحكموا له مبا يف املثناة بالرشوة، فهو فيها حمق، جاءهم ب
אאאא{: وهو يف التوراة ظامل، فقال اهللا

א{ )3( 

  
                                        

  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  261/  2( تفسري ابن كثري  -)  594/  3( تفسري الدر املنثور ) 1(
  إسناده ضعيف ) 593/  3( تفسري الدر املنثور  -)  107/  9( تفسري الطربي ) 2(
  )  312/  7( تفسري القرطيب  - )  107/  9( تفسري الطربي  )3(
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  باملوت والبعثإميانهم : حث الثالث املب

  ]7/187سورة األعراف [} א{: قوله تعاىل
ثين حممد بن : حممد بن إسحاق، قالثنا : ثنا يونس بن بكري، قال: حدثنا أبو كريب، قال - 463-11999

: ، قالرضي اهللا عنهما   ثين سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس: أيب حممد موىل زيد بن ثابت، قال
يا حممد أخربنا مىت الساعة إن كنت : صلى اهللا عليه وسلم قال محل بن أيب قشري ومسول بن زيد لرسول اهللا  

{: فأنزل اهللا تعاىل! فإنا نعلم مىت هي  نبيا كما تقول،    א  
{ ..إىل قوله :}א {)1(  
א{: قولـه تعاىل   א א

 א אא  Z96 {
   ]2/96سورة البقرة [

ثين حممد بن أيب حممد حد: ثنا ابن إسحاق، قال: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 464-1318
{: رضي اهللا عنهما فيما يروي أبو جعفر، عن سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس 

א א   א {  وذلك أن املشرك ال يرجو بعثا بعد املوت فهو
  )2(. له يف اآلخرة من اخلزي مبا ضيع مما عنده من العلمحيب طول احلياة، وأن اليهودي قد عرف ما 

א{: قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس، قال - 465-1322  
{ حىت بلغ :}{  هؤالء لو يعمر يهود أحرص من هؤالء على احلياة، وقد ود

  )3(. أحدهم ألف سنة
ثين أيب، عن أبيه، عن : حدثين عمي، قال: حدثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال - 466-1328

فهم  }אא{: رضي اهللا عنهما ابن عباس 
  )4( .عليه السالم  الذين عادوا جربيل

                                        
  )  562/  2( تفسري ابن كثري  - )  619/  3( تفسري الدر املنثور  - )  137/  9( تفسري الطربي ) 1(
 - )  221/  1( فسري الدر املنثور ت - )  179/  1( تفسري ابن أيب حامت )  108/  9( تفسري الطربي ) 2(

  .إسناده ضعيف ) 130/  1( تفسري ابن كثري 
  ) 130/  1( تفسري ابن كثري )  108/  9( تفسري الطربي  )3(
  إسناده ضعيف )1/431(تفسري الطربي  )4(
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א{: قولـه تعاىل א   א  א א א  
אאZ13{  

א{: ، يف قول اهللايدقال ابن ز : أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال -467-26376
אאאאא{ ...اآلية، قال :
القبور من أن تكون  قد يئس هؤالء الكفار من أن تكون هلم آخرة، كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين يف

والقوم : هلم آخرة، ملا عاينوا من أمر اآلخرة، فكما يئس أولئك الكفار، كذلك يئس هؤالء الكفار؛ قال
الذين غضب اهللا عليهم، يهودهم الذين يئسوا من أن تكون هلم آخرة، كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب 

م قد علموا كتاب اهللا وأقاموا على الكفر    )1(. به، وما صنعوا وقد علمواالقبور، أل
אאאאאא{: قوله تعاىل

אZ94 {] 2/94سورة البقرة[  
رضي اهللا عنهما  حدثنا عثام بن علي، عن األعمش، عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب، قال-468-1296

 )2(. لو متنوا املوت لشرق أحدهم بريقه: قال }אא{: يف قوله

א{: قوله حدثين حجاج، عن ابن جريج: ثنا احلسني، قال: حدثين القاسم، قال - 469-1308
3(. داً وكانت اليهود أشد فرارا من املوت، ومل يكونوا ليتمنوه أب }א(  

  

                                        
  ) 216/  7( مصنف ابن أيب شيبة عن عكرمة مبعناه )  82/  28( تفسري الطربي  - ) 1(
تفسري  - )  220/  1( تفسري الدر املنثور  -)  177/  1( تفسري ابن أيب حامت  -)  424/  1( ي تفسري الطرب ) 2(

  )1/199(صححه يف التفسري الصحيح )  128/  1( ابن كثري 
  ) 128/  1( تفسري ابن كثري مبعناه عن احلسن  - ) 3(



  
354 

  
  باحلسابإميانهم : املبحث الرابع 

א{: قولـه تعاىل
 א    א          

אאZ75 {] 3/75عمران سورة آل[   
א{: السدي ثنا أسباط، عن: ثنا أمحد، قال: حدثنا حممد، قال - 470-5744

א{ ليس علينا حرج يف أموال العرب، : ما بالك ال تؤدي أمانتك؟ فيقول: يقال له: قال
  )1(. قد أحلها اهللا لنا

قلت : ثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن صعصعة، قال: ثنا أيب، قال: حدثنا ابن وكيع، قال- 471-5748
وتقولون كما قال أهل : إنا نغزو أهل الكتاب، فنصيب من مثارهم؟ قال: رضي اهللا عنهما  البن عباس

 ){ )2א{: الكتاب

أخربنا معمر، عن أيب إسحاق : أخربنا عبد الرزاق، قال: حلسن بن حيىي، قالحدثنا ا- 472-5749
أو العذق،  -إنا نصيب يف الغزو : فقال رضي اهللا عنهما أن رجًال سأل ابن عباس : اهلمداين، عن صعصعة

 ليس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، فقال ابن عباس -الشك من احلسن 
{: هذا كما قال أهل الكتاب: قال. علينا بذلك بأس א  {  م إذا أدوا إ

  )3(. اجلزية مل حتل لكم أمواهلم إال بطيب أنفسهم
  

                                        
  ) 244/  2( تفسري الدر املنثور  -)  318/  3( تفسري الطربي ) 1(
  ) 504/  6( مصنف ابن أيب شيبة عن جماهد حنوه )  319/  3( تفسري الطربي  - ) 2(
تفسري ابن  -)  244/  2( تفسري الدر املنثور  -)  124/  1( تفسري عبد الرزاق )  319/  3( تفسري الطربي )3(

  ) 375/  1( كثري 
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  إميانهم باجلنة والنار: املبحث اخلامس 

אא{: قوله تعاىل     سورة آل [} א
   ]3/133عمرن 

ثنا جعفر بن عون، أخربنا األعمش، عن قيس بن مسلم، عن : حدثنا جماهد بن موسى، قال- 473-6213
جنة عرضها السموات واألرض : تقولون: ، فقال_جاء رجل من اليهود إىل عمر : ، قالطارق بن شهاب

أرأيت النهار إذا جاء، أين يكون الليل؟ أرأيت الليل إذا جاء، أين يكون : أين تكون النار؟ فقال له عمر
  )1(. دعه إنه بكل موقن: مل أخربته؟ فقال له صاحبه: إنه ملثلها يف التوراة، فقال له صاحبه: النهار ؟ فقال

ثنا يزيد بن : ثنا جعفر بن برقان، قال: أخربنا أبو نعيم، قال: بن حازم، قالحدثين أمحد - 474-6214
تقولون جنة عرضها السموات : ، فقالرضي اهللا عنهما  األصم أن رجال من أهل الكتاب أتى ابن عباس

جاء النهار، أين يكون أرأيت الليل إذا جاء، أين يكون النهار؟ وإذا : واألرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس
  )2( الليل؟

אאאא{: قولـه تعاىل
Z111 {] 2/111سورة البقرة[   

{: الربيع ثنا ابن أيب جعفر، عن أبيه، عن: ثنا إسحاق، قال: حدثين املثىن، قال - 475-1493
{ 3(. أماين متنوا على اهللا بغري احلق: قال( 

אא{: السدي ثنا أسباط، عن: ثنا عمرو، قال: حدثنا موسى، قال 476-1157
  {] إن اهللا يدخلنا النار فنمكث فيها أربعني ليلة، : قالت اليهود: قال ]2/80سورة البقرة

أخرجوا كل خمتون من ولد بين إسرائيل، فلذلك أمرنا أن : حىت إذا أكلت النار خطايانا واستنقتنا، نادى مناد
  )4(. إال أخرجوهفال يدعون منا يف النار أحداً : قالوا. خنتنت

قالت : ، قالثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية: ثنا آدم، قال: حدثين املثىن، قال-477-1158
م اهللا. أن ربنا عتب علينا يف أمرنا، فأقسم ليعذبنا أربعني ليلة، مث خيرجنا: اليهود  )5(. فأكذ

                                        
  ) 315/  2( تفسري الدر املنثور  -)  92/  4( تفسري الطربي  - ) 1(
  ) 315/  2( تفسري الدر املنثور )  92/  4( تفسري الطربي  -  )2(
  ) 263/  1( الدر املنثور عن أيب العالية )  207/  1( تفسري ابن أيب حامت )  492/  1( تفسري الطربي ) 3(
  )1/381(تفسري الطربي  )4(
  .)6/366(حسن إسناده احلافظ يف الفتح و ) 381/  1( تفسري الطربي  )5(
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  :الدراسة

אא{: قال تعاىل أمر بُعث به مجيع الرسل اإلميان باليوم اآلخر وما فيه 
אאאאאאא

א {] 2/177سورة البقرة[  
אאאאאא{لبعثة حممد  وقال عن السابقني

 א א          
Z62 {] 2/62سورة البقرة[  

{ودعوة موسى إىل بين إسرائيل ال خترج عن هذا فاآليات اليت فيما يقوله موسى 
Z55 {] 20/55سورة طـه[  

م بالبعث ـم لـن, واجلنة والنـار, وما ذكره اهللا عنهم يدل على إميا , يـدخلوها إال أربعـني يومـاً  وأ
إىل غــري ذلــك ممــا تناولنــاه مفصــًال يف , وأن أوالدهــم سيشــفعون هلــم, وأن اجلنــة مقصــورة علــيهم

معـــدم يـــذكرون , ممعتقـــداو ، لكـــن املـــؤلفني يف اليهـــود واليهوديـــةو فصـــول ســـابقة،  بـــاليوم  إميـــا
ا التوراة احملرفة أو ما , وخلو كتبهم املعتمدة منه سواء, اآلِخر فقد خلت الكتب اإلسرائيلية "دو

ـوي باألجسـام بعـد املـوت، وال  من ذكر البعث واليوم اآلخر، فاألرض السفلى هي اهلاوية اليت 
  )1(." جناة منها مليت، وأن الذي ينزل إىل اهلاوية ال يصعد

وهذا مستغرب على أهل ديانة حكى اهللا عنهم كالمهم يف البعث واجلنة والنار وخاصة 
يا حممد أخربنا مىت الساعة إن كنت  :حني قال بعضهم صلى اهللا عليه وسلم صرين لنبينا املعا

سأل حرب من اليهود رسول : ، قال_  ويف حديث ثوبان. نبيًا كما تقول، فإنا نعلم مىت هي
 هم يف((: أين الناس يوم تبدل األرض غري األرض؟ قال: ، فقالصلى اهللا عليه وسلم اهللا  

حرب  صلى اهللا عليه وسلم أتى النيب ((: قال_  ويف رواية أيب أيوب )2(  .))الظلمة دون اجلسر
אאאא{: أرأيت إذ يقول اهللا يف كتابه: من اليهود، وقال

אאאאZ48 {أضياف اهللا فلن يعجزهم ((: قال ))فأين اخللق عند ذلك؟
                                        

  199واليهودية ألمحد شليب  1/46على عبد الواحدوايف- هود واليهودية الي) 1(
  )  252/  1( رواه مسلم ضمن حديث طويل ) 2(
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كان لنا جار من يهود ((: قال_  وكما روي عن سلمة بن سالمة بن وقش )1( .))ما لديه
قف على بين عبد األشهل قال قال فخرج علينا يومًا من بيته حىت و  يف بين عبد األشهل

فذكر القيامة والبعث  - وأنا يومئذ حدث علي بردة يل مضطجع فيها بفناء أهلي - :سلمة
م أصحاب أوثان ال يرون واحلساب وامليزان واجلنة والنار، قال فقال ذلك يف أهل يثرب والقو 

م إىل بعثاً كائناً عند املوت، فقالوا لـه وحيك أترى هذا كائناً يا فالن إن الناس يبع ثون بعد مو
نعم والذي حيلف به، قالوا يا فالن وحيك وما آية : جنة ونار، وجيزون فيها بأعماهلم، قال

ذلك، قال نيب مبعوث من حنو هذه البالد وأشار بيده إىل مكة، قالوا ومىت نراه قال فنظر إيل 
 ما ذهب الليل فواهللا: وأنا أصغرهم سنًا فقال إن يستنفذ هذا الغالم عمره يدركه، قال سلمة

وهو حي بني أظهرنا  صلى اهللا عليه وسلم والنهار حىت بعث اهللا تبارك وتعاىل رسول اهللا 
: وحيك يا فالن ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت، قال:فآمنا به وكفر بغيًا وحسدًا فقلنا لـه 

  )2(.)) بلى ولكنه ليس به
يف معرض الكالم عن اإلميان باليوم اآلخر  رمحه اهللا  و يقول العالمة صديق حسن خان

كتبهم   يضاً أكما حيكى ذلك عن كتب اهللا املنزلة على رسله وحتكيه " :قال عند أهل الكتاب
م فإنه ال خالف بينهم يف املعاد ويف النعيم املعد ألهل اجلنة كما  املؤلفة من أحبارهم ورهبا

من نصوص التوارة واإلجنيل والزبور وسائر كتب  كثرياً ...زيز وقد أوردنا حكاه الكتاب الع
 أوقد ترب  ومل يشذ منهم إال اليهودي الزنديق موسى بن ميمون األندلسينبوات بين إسرائيل 
  )3(." خرجوه من دينهمأمنه قدماء اليهود و 

                                        
 وقال أخرجه أمحد وابن جرير وابن أيب حامت وأبو نعيم يف الدالئل وقال ابن حجر ) 58/  5( تفسري الدر املنثور  -) 1(
  375ص/11فتح الباري ج) رجاله موثقون(
  وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه)3/471(رواه احلاكم يف املستدرك  3/467ه اإلمام أمحد روا) 2(
كان رئيسا على اليهود مبصر وكان  موسى بن ميمون الرئيس أبو عمران القرطيب اليهودي الطبيب املفنت يف العلوم) 3(

 للكتيب فوات الوفيات(األفضل أوحد أهل زمانه يف الطب وكان السلطان صالح الدين يستطبه وكذلك ولده 
انا أؤمن اميانا كامال بأن اخلالق :(ولكن الذي نقل عنه غري ذلك يف ما مساه اصول االميان قوله 537:ص 2:ج

يف الوقت الذي تنبعث فيه إرادة ,وأؤمن بقيامة املوتى..ويعاقب املخالفني هلا , جيزي احلافظني لوصاياه ,تبارك امسه 
ولعله من خمادعة اليهود وتبديلهم حسب األهواء . 135- 134حسن ظاظا ص.اليهودي دالفكر الديين )اخلالق

وقد وقع هلذا امللعون من حتريف كثري من التوراة ما يدل على إحلاده وزندقته وقد : (’ولذلك قال صديق خان 
ال وقد ذكرت رددت ما حرفه وأوضحته بأمت إيضاح وأما يهودعصرنا فصاروا يعظمونه وذلك جلهلهم حبقيقة احل
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ا، من بعث تكاد ختلو سو الكرمي ال يف القرآن  و رة من ذكر متعّلقاته أو التذكري 
م باليوم اآلخر، أوجد لديهم . وحساب وجزاء، وما يليه من عقاب وثواب وانعدام إميا

ا على مّر العصور، مثل احلرص على احلياة، واجلنب، والبخل،  اتصفواالصفات السلبية، اليت 
  . والصفات البشرية احملمودةوالسعي وراء الكسب املادي، وانعدام املبادئ والقيم 

م يعرفونه و جيحدونه فعدم عملهم له وظهور ذلك يف : والذي توضحه النصوص أ
م من معصية هللا وكتابه ورسوله  هو عدم اإلميان به، ومهما بذلوا وحرصوا على هذه : تصرفا

{: عز وجل الدنيا فنهايتهم كما قال اهللا  א  א  
אאאא

 {] 2/96سورة البقرة[  

                                                                                                                  
  20- 19 /1:أجبد العلوم) جلماعة من أحبارهم بعض حتريفاته فلعنوه وتربأوا منه
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  وفيه فصالن
  .موقف اليهود من النصرانيةاآلثار الواردة يف  :الفصل األول
 صلى اهللا عليه وسلم اآلثار الواردة يف موقف اليهود من الرسول : الفصل الثاين

  .واملسلمني
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  موقف اليھود من النصرانيةاآلثار الواردة في  :الفصل األول

  :وفيه ثالثة مباحث
  - عليها السالم- من مرمي موقفهم: لاملبحث األو

  :اآلثار

W 

{: قولـه تعاىل
אאא

א3/37سورة آل عمران [ }א[   
{: عز وجل ، قال اهللا ثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال - 478-5432

 { ا أمها يف خرقها يعين أم مرمي  -فانطلقت 
ا إىل احملراب  - وكان الذين يكتبون  -انطلقت حني بلغت إىل احملراب : وقال بعضهم -مبرمي حني ولد

التوراة إذا جاؤوا إليهم بإنسان جيربونه اقرتعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه، وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان 
ا اقرتعوا عليها، وقال هل. بينهم، وكانت خالة مرمي حتته ا حتيت خالتها، فأبوا: م زكريافلما أتوا  . أنا أحقكم 

ا، أيهم يقوم قلمه فيكفلها ر األردن، فألقو أقالمهم اليت يكتبون  فجرت األقالم وقام قلم . فخرجوا إىل 
فجعلها  }{: عز وجل زكريا على قرنته كأنه يف طني، فأخذ اجلارية؛ وذلك قول اهللا 

  )1(. بيته، وهو احملرابزكريا معه يف 
{: يف قوله ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال - 479-5449 

אא  {ا كانت تؤتى بفاكهة الشتاء يف الصيف، : قال كنا حندث أ
 )2( .وفاكهة الصيف يف الشتاء

كفلها بعد هالك أمها، : ، قالثين حممد بن إسحاق: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 480-5456
فضمها إىل خالتها أم حيىي، حىت إذا بلغت، ادخلوها الكنيسة لنذر أمها الذي نذرت فيها، فجعلت تنبت 

ذلك من حاهلا حىت ضعف زكريا عن محلها، فخرج وتزيد، قال مث أصابت بين، إسرائيل، أزمة، وهي على 
وحنن لقد : فقالوا! على بين إسرائيل، فقال، يا بين إسرائيل أتعلمون، واهللا لقد ضعفت عن محل ابنة عمران

                                        
  ) 639/  2( تفسري ابن أيب حامت  - )  243/  3( تفسري الطربي  )1(
حسنه يف التفسري  ) 186/  2( تفسري الدر املنثور عن جماهد  - )  640/  2( تفسري ابن أيب حامت عن عكرمة ) 2(

  )1/223(الصحيح 
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حىت تقارعوا . فتدافعوها بينهم، وهم ال يرون هلم من محلها بداً . جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم
فعرفت مرمي يف وجهه : هم حبملها على رجل من بين إسرائيل جنار يقال له جريج، قالباألقالم، فخرج الس

فجعل جريج يرزق ! يا جريج أحسن باهللا الظن، فإن اهللا سريزقنا: شدة مؤنة ذلك عليه، فكانت تقول له
ا، فيأتيها كل يوم من كسبه مبا يصلحها، فإذا أدخله عليها وهي يف الكنيسة أمناه اهللا و  كثره، فيدخل مبكا

يا مرمي أىن لك هذا؟ : عليها زكريا فريى عندها فضال من الرزق وليس بقدر ما يأتيها به جريج، فيقول
  )1(. هو من عند اهللا، إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب: فتقول

 النساء سورة[} אא{: قوله تعاىل
4/153[.  

: ، قالثنا أبو معشر، عن حممد بن كعب القرظي: ثنا عبد العزيز، قال: حدثين احلرث، قال - 481-8524
{: إىل قوله... }אא{: أنزل اهللا

 { وأخربهم بأعماهلم اخلبيثة، جحدوا كل ما  - ليهودايعين على  -فلما تالها عليهم
لى بشر من شيء، وال على موسى، وال على عيسى، وما أنزل اهللا على نيب ما أنزل اهللا ع: أنزل اهللا، وقالوا

  )2(  )باختصار( .من شيء
אאאא{: قوله تعاىل 

אZ42 {] 3/42عمران سورة آل[   
א{: ثين حجاج، عن ابن جريح: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 482-5535
א {ذلك للعاملني يومئذ: قال .  

كانت مرمي حبيسًا يف : ، قالثين ابن إسحاق: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال -  483-5536
الكنيسة، ومعها يف الكنيسة غالم امسه يوسف، وقد كان أمه وأبوه جعاله نذيرًا حبيسا، فكانا يف الكنيسة 

نت مرمي إذا نفد ماؤها وماء يوسف، أخذا قلتيهما فانطلقا إىل املفازة اليت فيها املاء الذي مجيعاً، وكا
{: يستعذبان منه، فيمآلن قلتيهما، مث يرجعان إىل الكنيسة، واملالئكة يف ذلك مقبلة على مرمي

אאאא {إن البنة عمران : فإذا مسع ذلك زكريا، قال
 )3( .لشأناً 

                                        
  .إسناده ضعيف ) 81/  70( تاريخ مدينة دمشق  - )  246/  3( تفسري الطربي ) 1(
  ) 586/  1( تفسري ابن كثري  - )  28/  6( تفسري الطربي ) 2(
  .إسناده ضعيف ) 195/  2( تفسري الدر املنثور  - )  264/  3( تفسري الطربي ) 3(



  
362 

א 

  ]19/22سورة مرمي [} Z22{: قوله تعاىل
ثين عبد الصمد بن : ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي ، قال : دثنا حممد بن سهل ، قال ح - 484-17785

ملا اشتملت مرمي على احلمل ، كان معها قرابة هلا ، يقال له يوسف : يقول  معقل ، أنه مسع وهب بن منبه
ملسجد يومئذ من أعظم النجار ، وكانا منطلقني إىل املسجد الذي عند جبل صهيون، وكان ذلك ا

مساجدهم ، فكانت مرمي ويوسف خيدمان يف ذلك املسجد ، يف ذلك الزمان ، وكان خلدمته فضل عظيم ، 
فرغبا يف ذلك ، فكانا يليان معاجلته بأنفسهما ، حتبريه وكناسته وطهوره ، وكل عمل يعمل فيه ، وكان ال 

ما أحد أشد اجتهادًا وعبادة منهما  ، فكان أول من أنكر محل مرمي صاحبها يوسف؛ يعمل من أهل زما
ا استفظعه، وعظم عليه، وفظع به، فلم يدر على ماذا يضع أمرها، فإذا أراد يوسف أن  فلما رأى الذي 
ا مل تغب عنه ساعة قط؛ وإذا أراد أن يربئها، رأى الذي ظهر عليها؛  ا، وأ يتهمها، ذكر صالحها وبراء

إنه قد حدث يف نفسي من أمرك أمر قد : فكان أول كالمه إياها أن قال هلا فلما اشتد عليه ذلك كلمها، 
خشيته، وقد حرصت على أن أميته وأكتمه يف نفسي، فغلبين ذلك، فرأيت الكالم فيه أشفى لصدري، 

نعم، : ما كنت ألقول لك إال ذلك، فحدثيين، هل ينبت زرع بغري بذر؟ قالت: فقل قوًال مجيًال، قال: قالت
: فهل يكون ولد من غري ذكر ؟ قالت: نعم، قال: هل تنبت شجرة من غري غيث يصيبها ؟ قالتف: قال

نعم، أمل تعلم أن اهللا تبارك وتعاىل أنبت الزرع يوم خلقه من غري بذر، والبذر يومئذ إمنا صار من الزرع الذي 
نه جعل بتلك القدرة الغيث أنبته اهللا من غري بذر؛ أو مل تعلم أن اهللا بقدرته أنبت الشجر بغري غيث، وأ

لن يقدر اهللا على أن ينبت الشجر حىت استعان : حياة للشجر بعد ما خلق كل واحد منهما وحده، أم تقول
ال أقول هذا، ولكين أعلم أن اهللا تبارك وتعاىل : عليه باملاء، ولوال ذلك مل يقدر على إنباته؟ قال يوسف هلا

أو مل تعلم أن اهللا تبارك وتعاىل خلق آدم وامرأته : ن، قالت مرميبقدرته على ما يشاء يقول لذلك كن فيكو 
ا شيء من اهللا تبارك : من غري أنثى وال ذكر؟ قال بلى، فلما قالت له ذلك، وقع يف نفسه أن الذي 

ا لذلك   )1() باختصار. (وتعاىل، وأنه ال يسعه أن يسأهلا عنه، وذلك ملا رأى من كتما
  ]19/27سورة مرمي [ }א{: قوله تعاىل

ملا ولدته ذهب : ، قالسباط، عن السديثنا أ: ثنا عمرو، قال: حدثنا موسى، قال - 485-17842
  ){ )2{الشيطان، فأخرب بين إسرائيل أن مرمي قد ولدت، فأقبلوا يشتدون، فدعوها 

ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمن ال يتهم، عن وهب بن منبه، : حدثنا ابن محيد، قال - 486-17846

                                        
  )  64/  16( تفسري الطربي  - ) 1(
  ) 495/  5( تفسري الدر املنثور عن ابن عباس  - )  648/  2( على الصحيحني عن ابن عباس  املستدرك) 2(
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  )1(. أي الفاحشة غري املقاربة} {يا مرمي : أوه معها، قالواملا رأوها ور : قال
{: ، يف قولهأخربنا معمر، عن قتادة: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن، قال - 487-17847

 {] كان رجًال صاحلًا يف بين إسرائيل يسمى هارون، فشبهوها به، : قال ]19/28سورة مرمي
  )2(. يا شبيهة هارون يف الصالح: فقالوا

ملا أشارت هلم إىل : ، قالثنا أسباط، عن السدي: ثنا عمرو، قال: حدثين موسى، قال - 488-17859
א{أن نكلم هذا الصيب أشد علينا من زناها لسخريتها بنا حني تأمرنا : عيسى غضبوا، وقالوا

א {] 3( ]19/29سورة مرمي(  
   ]4/156سورة النساء [} Z156{: قوله تعاىل 

ثين معاوية بن صاحل، عن على بن أيب : ثنا عبد اهللا بن صاحل، قال: حدثين املثىن، قال - 489-8481
م رموها بالزنا} {: رضي اهللا عنهما  عباس طلحة، عن ابن   )4(. يعين أ

: قوله: ثنا أسباط عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال - 490-8482
} {5(. ذفوها بالزناحني ق(  
{: يف قوله ثنا يعلى بن عبيد، عن جويرب: ثنا إسحاق، قال: حدثين املثىن، قال - 491-8483

 {6(. قالوا زنت: قال( 

  

                                        
  .إسناده ضعيف ) 77/  16( تفسري الطربي ) 1(
  ) 8 -  7/ 3( تفسري عبد الرزاق  - )  119/  3( تفسري ابن كثري ) 2(
  ) 120/  3( تفسري ابن كثري ) 3(
  ) 574/  1( تفسري ابن كثري  - )  727/  2( تفسري الدر املنثور  - )  1109/  4( تفسري ابن أيب حامت ) 4(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 1109/  4( تفسري ابن أيب حامت ) 5(
  ) 12/  6( تفسري الطربي ) 6(
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  :الدراسة

אא{: بقوله عمران آل: وهم طيب طاهر يتب فضلاهللا  ذكر
אאא {] ذاه بعمران واملراد ]3/33سورة آل عمران :

 بولدها محلت وكيف أمرها من كان وكيف مرمي ميالد أصل ، مث بنيالسالم عليها مرمي والد
  آل عمران ومرمي: مبا قصه علينا يف سوريت عليه السالم  عيسى

: قال_  عن أيب هريرة: وقد استجاب اهللا دعاء امرأة عمران كما يف احلديث الصحيح
ما من بين آدم مولود إال ميسه الشيطان حني ((: يقول صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول 

_ {يقول أبو هريرة  مث .))يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان غري مرمي وابنها
אא{ ] كل ((ويف رواية  )1( ]3/36سورة آل عمران

طان حبضنيه اال ما كان من مرمي وابنها أمل تروا إىل الصيب حني إنسان تلده أمه يلكزه الشي
  )2(  .))يسقط كيف يصرخ قالوا بلى يا رسول اهللا قال فذاك حني يلكزه الشيطان حبضنيه

بل جعلها اهللا من كمل النساء القليالت  , وقد فضل اهللا مرمي وكرمها على نساء العاملني
ويف  .))خري نسائها مرمي ابنة عمران وخري نسائها خدجية((: صلى اهللا عليه وسلم كما قال 

، ومرمي بنت عمران كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون((: رواية
  )3( .))على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وإن فضل عائشة

{: وقد مّن اهللا عليها أن جعلها صديقة بقوله تعاىل  {] سورة املائدة
، مث جعل هلا الكرامة العظيمة حني انفردت باحلمل من غري زوج، ورزقها بنيب  )4(  ]5/75

موها بقوهلم, من أوىل العزم من الرسل : ولكن حني أتت به قومها من بين اسرائيل حتمله ا
}      {به تفوه كالم أولبده ورسوله عيسى، وكان فأنطق اهللا ع 

                                        
  1838ص/4واللفظ له ورواه مسلم ج 1265ص/3صحيح البخاري ج) 1(
  368ص/2رواه أمحد ج) 2(
  1252ص/3وج 1265ص/3صحيح البخاري ج) 3(
والصديقني {: فعيل من الصدق، ومنه قوله تعاىل ذكره: الفعيلة من الصدق، وكذلك قوهلم فالن صديق: والصديقة)4(

 ‘إمنا مسي صديقا لتصديقه النيب : لصدقه، وقد قيل لكذإمنا قيل له  _إن أبا بكر الصديق : وقد قيل} والشهداء
  .314ص/6تفسري الطربي  .من مكة وعوده إليهايف مسريه يف ليلة واحدة إىل بيت املقدس 
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}א { ] فنزه ربه اهللا وأن بالعبودية تعاىل لربه اعرتف ، ]19/30سورة مرمي 
 أمه برأ مث، أمته وابن ورسوله عبده هو بل اهللا ابن أنه زعمهم يف الظاملني قول عن اهللا جناب

{: بقوله بسببه ورموها به وقذفوها اجلاهلون نسبه مما سورة [ }א
   . ]19/30مرمي 

 :تعاىل قال كما زعموا كما هو من وةالنب يعطي ال اهللا فإن: "رمحه اهللا  قال ابن كثري
}Z156 {] أن وذلك ]4/156سورة النساء 

ا قالوا الزمان ذلك يف اليهود من طائفة  من اهللا فربأها ،احليض زمن يف زنا من به محلت إ
ا عنها وأخرب ذلك   )1( "الكبار اخلمسة العزم أويل أحد مرسالً  نبياً  ولدها واختذ ،صديقة أ

آخر أنبياء  عليه السالم وكما هي عادة اليهود فقد وصل أذاهم إىل أم نيب اهللا عيسى 
{: مسى اهللا ماقالوه فيهابين إسرائيل و   { ا فجرت:فيزعمون مع , وزنت, أ
  )2( .الذي كان معها يتعبد يف احملراب كما ورد يف بعض اآلثار يوسف النجار

א{: والبهتان العظيم هو التعريض هلا أي قوهلم
 { ] ذا الولد وفقوهلم ]19/28سورة مرمي {: أي أنت خبالفهما وقد أتيت 

{ ] جوابه  ]19/27سورة مرمي} { ] سورة
  )3( ]4/156النساء 

ا مع بيان سبب محلها بعيسى  يف  من غري زوج وذلك عليه السالم وقد أوضح اهللا براء
Z16אאא{: قوله تعاىل

אZ17
   Z18          Z19

Z20

                                        
   68:ص 2:البداية والنهاية ج) 1(
أم الرجل «: وتارة يقولون» ابن النجار«وهكذا عند اليهود يف التلمود يسمونه ) 595- 1/594(تاريخ الطربي ) 2(

نز املرصود يقصدونه وهكذا يصف اليهود نبيهم أنه ابن غري شرعي محلته أمه وهي خائض انظر الك» املعني
  .ـ 252ص)بتصرف(للشرقاوي 

  بتصرف يسري  436ص/5الشنقيطي ج - أضواء البيان ) 3(



  
366 

אZ21
   Z22א      א   א

Z23 {] إىل آخر اآليات  ]23- 19/16سورة مرمي  
ا قوله تعاىل א{: ومن اآليات اليت بني اهللا فيها براء

אZ91 {] 21/91سورة األنبياء[  
אאא{: وقولـه تعاىل

אZ12 {] 66/12سورة التحرمي[   
אא{: وقولـه تعاىل

Z59 {] 1( ]3/59سورة آل عمران(  
  

                                        
تان اليهود هلا  )1( ا مقتصرا على أهم ما ورد وهو  أعرضت عن روايات كثرية من ألسرائيليات يف قصة مرمي ووالد

  .والرد عليهم
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  :والنصارى  عليه السالم صلى اهللا عليه وسلم موقفهم من عيسى : املبحث الثاني
  :اآلثار

אאאא{ :قولـه تعاىل
א {]3/45 عمران آل سورة[.   

{: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري: حدثين به ابن محيد، قال - 492-5557
אא {1(. مره، ال ما يقولون فيهأي هكذا كان أ( 

   .]4/159سورة النساء [ }א{: قوله تعاىل
: ثنا احلكم بن عطية، عن حممد بن سريين: ثنا عبد الرمحن، قال: ار، قالحدثنا ابن بش - 493-8511
}א {2( .موت الرجل من أهل الكتاب: قال(  
{: ، عن السديثنا أسباط: ثنا أمحد بن مفضل، قال: دثنا حممد بن احلسني، قالح-494

א {ليس من يهودي وال نصراين : رضي اهللا عنهما قال ابن عباس : قال
كيف والرجل يغرق، أو حيرتق، أو يسقط : فقال له رجل من أصحابه. رميمميوت حىت يؤمن بعيسى ابن 

  )3(. ال خترج روحه من جسده حىت يقذف فيه اإلميان بعيسى: ار، أو يأكله السبع؟ فقالعليه اجلد
{: قوله تعاىل  א { ] سورة آل عمران

3/49[   
{: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري: حدثنا ابن محيد قال - 495-5577

א{ ا نبويت وأين رسول منه إليكم  )4(. أي حتقق 

{: قوله تعاىل      
Z49{ ] 3/50سورة آل عمران[  

قال عطاء بن أيب : ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 496-5593

                                        
  .إسناده ضعيف )3/270(تتفسري الطربي ) 1(
   578/  1( تفسري ابن كثري  - )  1114/  4( تفسري ابن أيب حامت )  21/  6( تفسري الطربي )2(
/  6( فتح الباري )  577/  1( تفسري ابن كثري )  11/  6( تفسري القرطيب )  21/  6( تفسري الطربي  )3(

  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  492
  .إسناده ضعيف ) 654/  2 (تفسري ابن أيب حامت  - )  275/  3( تفسري الطربي ) 4(
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م غيبا علمه اهللا إياه: قال}{: يعين قوله رباح   )1(.الطعام والشيء يدخرونه يف بيو
{: تعاىلقوله  א    אא     { 

    ]3/50سورة آل عمران [
ثين عبد الصمد بن معقل، أنه : ثنا عبد الكرمي، قال: ثنا إسحاق، قال: حدثين املثىن، قال -497-5599

، وكان يسبت ويستقبل بيت عليه السالم إن عيسى كان على شريعة موسى : يقول مسع وهب بن منبه
ف حرف مما يف التوراة إال ألحل لكم بعض الذي حرم إين مل أدعكم إىل خال: املقدس، فقال لبين إسرائيل

   )2(. عليكم، وأضع عنكم من اآلصار
: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري: حدثنا ابن محيد، قال -498-5603
}אא{ منها،  أي ملا سبقين}א

אאZ50{  أي أخربكم أنه كان حراما عليكم، فرتكتموه، مث
  )3(. أحله لكم ختفيفا عنكم، فتصيبون يسره وخترجون من تباعته

{: ثنا أبو بكر احلنفي، عن عباد، عن احلسن: سنان، قال حدثين حممد بن -499-5604 
אאאZ50{ كان حرم عليهم : قال

 )4(. يبتغي بذلك شكرهمأشياء، فجاءهم عيسى ليحل هلم الذي حرم عليهم، 

  ]3/51سورة آل عمران [} אא{: قوله تعاىل
א{: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري: حدثنا ابن محيد، قال -  500-5606

 א Z50  א  { تربيًا من الذي يقولون فيه، يعين ما يقول فيه النصارى
{واحتجاجا لربه عليهم، فاعبدوه، و  א أي الذي هذا قد محلتكم عليه وجئتكم  }א

 )5(.به

{: ابن جريج، عن جماهد ثين حجاج، عن: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال -  501-5611
                                        

  ) 656/  2( تفسري ابن أيب حامت عن جماهد  - )  279/  3( تفسري الطربي ) 1(
  ) 168/  4( تفسري ابن كثري )  222/  2( تفسري الدر املنثور  - )  281/  3( تفسري الطربي ) 2(- ) 2(
إسناده )  521/  2( كثري   تفسري ابن - )  23/  5( مصنف عبد الرزاق )  282/  3( تفسري الطربي ) 3(

  .ضعيف
  ) 129/ 4( املستدرك على الصحيحني ) 657/ 2( تفسري ابن أيب حامت ) 282/ 3( تفسري الطربي ) 4(
  .إسناده ضعيف)  93/  25( تفسري الطربي  - ) 5(
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א {كفروا وأرادوا قتله، فذلك حني استنصر قومه، قال: قال :}
אאאאא{ ] 1( ]3/52سورة آل عمران(  

   ]3/54سورة آل عمران [}Z54אאאא{: قوله تعاىل
مث إن : ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال- 502-5618

م الذين كانوا يصطادون السمك، فآمنوا به واتبعوه إذ دعاهم حىت أتى بين يعين باحلواريني : عيسى سار 
{: إسرائيل ليال فصاح فيهم، فذلك قوله   א   

אא2( ]61/14سورة الصف [} א(  
مث إن : يثنا أسباط، عن السد: ثنا أمحد بن املفضل، قال: حدثين حممد بن احلسني، قال - 503-5619

من يأخذ : بين إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجال من احلواريني يف بيت، فقال عيسى ألصحابه
{: صوريت فيقتل وله اجلنة، فأخذها رجل منهم، وصعد بعيسى إىل السماء، فذلك قوله א

אאتسعة عشر، فأخربوهم أن عيسى قد صعد  فلما خرج احلواريون أبصروهم }א
م ينقصون رجًال من العدة، ويرون صورة عيسى   عليه السالم به إىل السماء، فجعلوا يعدون القوم فيجدو

{: عز وجل فيهم فشكوا فيه، وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسى، وصلبوه، فذلك قول اهللا 
אאאא
3( ]4/157سورة النساء [} א( 

א{: قولـه تعاىل  א א    א  
אאאא

{ ] 3/55سورة آل عمران[  
، ثين معاوية بن صاحل أن كعب األحبار: ثنا عبد اهللا بن صاحل، قال: حدثين املثىن، قال - 504-5624
ده، فلما رأى ليميت عيسى ابن مرمي، إمنا بعثه اهللا داعيًا ومبشرًا يدعو إليه وح عز وجل ما كان اهللا : قال

وليس } {: ، فأوحى اهللا إليهعز وجل عيسى قلة من اتبعه وكثرة من كذبه، شكا ذلك إىل اهللا 
من رفعته عندي ميتاً، وإين سأبعثك على األعور الدجال، فتقتله، مث تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة، مث 

                                        
  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) 659/  2( تفسري ابن أيب حامت  - )  286/  3( تفسري الطربي ) 1(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 363/  4( تفسري ابن كثري  - )  288/  3( تفسري الطربي ) 2(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 224/  2( تفسري الدر املنثور  - )  289/  3( تفسري الطربي ) 3(
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  )1(. أميتك ميتة احلي
{: يف قوله ثنا أبو بكر احلنفي عن عباد عن احلسن: سنان قالحدثين حممد بن  - 505-5635

  )2(  .طهره من اليهود والنصارى واجملوس ومن كفار قومه: قال }אא
{: قولـه تعاىل א    א א א { ] سورة
  ]7/159األعراف 

: قوله جماهدقال : ثين حجاج عن ابن جريج قال: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 506-11842
}3(. عليه السالم عيسى ابن مرمي : قال} א( 

سورة الزخرف [ }א{ثنا ابن ثور عن قتادة : حدثنا ابن عبد األعلى قال -507-23930
  )4( .آية لبين إسرائيل: أحسبه قال ]43/60

  

                                        
  ) 225/  2( تفسري الدر املنثور  - )  290/  3( تفسري الطربي ) 1(
  ) 226/  2( تفسري الدر املنثور  - )  662/  2( تفسري ابن أيب حامت  - )  292/  3( لطربي تفسري ا) 2(
  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) 87/  9( تفسري الطربي  - ) 3(
  ) 198/  3( تفسري عبد الرزاق  - )  82/  3( تفسري عبد الرزاق  - )  89/  25( تفسري الطربي ) 4(
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  :موقفهم من النصارى : املبحث الثالث

  :اآلثار

אאאא{: قوله تعاىل
אאאא

2/145لبقرة سورة ا[} א[   
{: ثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو قال: حدثين موسى قال - 508-2076 אא א 

  هم يف عداوة : يقول . هم اليهود والنصارى: يقول ]2/177سورة البقرة [ }א
  )1(. بعيدة

} אאאא{: قوله تعاىل
  ]3/55سورة آل عمران [

א{: يف قول اهللا قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال -  509-5641 
א א  {. الذين كفروا من بين إسرائيل: قال }א א א 

אאא {الذين آمنوا به من بين إسرائيل وغريهم : قال}אא
א{ فليس بلد فيه أحد من النصارى إال وهم فوق : النصارى فوق اليهود إىل يوم القيامة قال

 )2(. يهود يف شرق وال غرب هم يف البلدان كلها مستذلون

{: عاىلقوله ت  א א אא  א א  א 
 א    אא   א {] سورة التوبة

9/31[  
ضاهت النصارى  }{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: يزيد قالثنا : حدثنا بشر قال -510-12918

  )3(. قول اليهود قبلهم

                                        
  ) 410/  1( تفسري الدر املنثور  - )  287/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  93/  2( تفسري الطربي ) 1(
  ) 227/  2( تفسري الدر املنثور  - )  293/  3( تفسري الطربي ) 2(
تفسري الدر  - 6/1783تفسري ابن أيب حامت  -  2/271تفسري عبد الرزاق  -  10/112تفسري الطربي ) 3(

  )1/223(لصحيح حسنه يف التفسري ا .4/173املنثور 
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  ]85/4سورة الربوج [} א{: قوله تعاىل
يقول يف  مسعت الضحاك: ثنا عبيد، قال: عاذ يقولمسعت أبا م: حدثت عن احلسني، قال -511-28550
א{: قوله   { ًونساء،  يزعمون أن أصحاب األخدود من بين إسرائيل، أخذوا رجاال

 )1( .رتكفرون أو نقذفكم يف النا: ، مث أوقدوا فيها النريان، فأقاموا املؤمنني عليها، فقالوافخدوا هلم أخدوداً 

                                        
 .إسناده ضعيف 30/133تفسري الطربي )1(
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  الدراسة

א عليه السالمW 
, إىل الدنيا على خالف ما جرت به عادة النساء غري أمه عليه السالم جاء عيسى 
الذي مل تستطع عقوهلم , اختذ اليهود مولده. كان هذا أمرًا عجيباً , حيث ولد بال أب

م املنكرة أن تستوعبه  عليه السالم واعتقدوا أن املسيح , مدعاة للطعن فيه ,القاصرة وقلو
  .ولد من الفحشاء، وأن مرمي أتت به بطريق بشري غري شرعي يف احليض

وهذا األمر ليس غريباً على اليهود الذين تطاولوا على خالقهم، وقتلوا أنبياءهم، ورموهم  
  .لسالم عليه اوقد تقدم تربئة اهللا ألمه، ومعجزته يف والدته , بالعظائم

وقد أجرى اهللا تعاىل على يده كثريًا من املعجزات، وذكر القرآن أمر رسالته ومعجزاته 
{: فقال        א    

א א  א  א    א  א
אא

F49E {] 3/49سورة آل عمران[   
وإبراء األكمه واألبرص، وغري , وملا رأى اليهود املعجزات واضحة مؤثرة، من إحياء املوتى

م، جحدوا رسالته، وأنكروا ذلك من املعجزات العظيمة، ورأوا إقبال الناس على  الدعوة وإميا
عليه دعوته وحاولوا صد الناس عنه بتكذيبه مرة، وبتهديده مرة، مع أن الذي صرح به املسيح 

أنه غري مبدل ملا عندهم، بل خيفف عنهم األغالل اليت كانت عليهم، ومبشراً  السالم 
اصبوه العداء، ولعل الذي دفع من بعده، ولكن اليهود ن صلى اهللا عليه وسلم بالرسول حممد 

هو اتباع اهلوى الذي الزمهم، فتعاليم  عليه السالم اليهود إىل هذا املوقف من عداٍء للمسيح 
م كلما جاءهم  املسيح القومية عاكست اجتاههم، وخالفت هوى نفوسهم، ومعلوم عنهم أ

وى أنفسهم كذبوه أو قتلوه، وملا رأى اليهود أن كل هذ ه السبل اليت سلكوها رسول مبا ال 
م مع من قتلوا من األنبياء اية املسيح كعاد ملا عجزوا . مل توقف مدَّ هذه الدعوة تآمروا على 

  .عن مقاومة هذه الدعوة قرروا أن يضعوا حداً هلا، فقد أمجعوا على قتله وصلبه
سورة [ }{: يف قوله تعاىل: رمحه اهللا  قال ابن كثري

אאא{: أي رأوا شبهه فظنوه إياه وهلذا قال" ]4/157النساء 
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אא{  يعين بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه
{: إليهم من النصارى كلهم يف شك من ذلك وحرية وضالل وسعر وهلذا قال

 {أي وما قتلوه متيقنني أنه هو بل شاكني متومهني".  
م وأنه ال حمالة من دخوهلم عليه أو خروجه إليهم قال : "رمحه اهللا مث قال  فلما أحس 
إيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي يف اجلنة؟ فانتدب شاب منهم فكأنه استصغره : ألصحابه

أنت هو، وألقى : عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك ال ينتدب إال ذلك الشاب، فقال
عليه وفتحت دوزنة من سقف البيت وأخذت عيسى اهللا عليه شبه عيسى حىت كأنه هو، 

{: سنة من النوم فرفع إىل السماء وهو كذلك، كما قال اهللا تعاىل السالم  א 
 א { ] فلما رفع خرج أولئك النفر  ]3/55سورة آل عمران

فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه يف الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على 
م سعوا يف صلبه وتبجحوا بذلك وسلم هلم طوائف من النصارى. رأسه ذلك  وأظهر اليهود أ

م شاهدوا رفعه، وأما الباقون  جلهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان يف البيت مع املسيح فإ
  )1(. فقد ظنوا كما ظن اليهود أن املصلوب هو املسيح ابن مرمي

 :وأنه دجال استحق القتل فقتل كما قال تعاىل) زعموا(واليهود يفتخرون بصلب املسيح 
אאא{

א   א א         אא  {
  ]4/157سورة النساء [

{:وأما قولـه تعاىل א       א   
אF159E {] 4/159سورة النساء[  

ويوجه , عليه السالم موت عيسى أي قبل : أصحها: فقد ورد يف املقصود عدة أقوال
ذلك إىل أن مجيعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصري امللل كلها واحدة وهي ملة 

                                        
  وما بعدها بتصرف يسري1/574(انظر تفسري ابن كثري  )1(
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 وعبد الرمحن ابن زيد بن أسلم قتادة: وهو قول عليه السالم اإلسالم احلنيفية دين إبراهيم 
  )1( .وابن حجر ورجحه الطربي وابن كثري

אאW 
: يصور القرآن الكرمي نظرة كل فريق لآلخر، وموقف كل قوم من اآلخرين فيقول تعاىل

}אאאא
אאא

אF113E {]2/113 سورة البقرة[  
فأتتهم أحبار  صلى اهللا عليه وسلم على النيب  حني قدم أهل جنران:وسبب نزول اآلية

، وقالت كل فرقة منهم لألخرى لستم على صلى اهللا عليه وسلم ، فتنازعوا عند النيب يهود
  .شيء، فنزلت اآلية
اختلفوا فيمن هم الذين عناهم اهللا تعاىل أهم الذين كانوا من بعثة عيسى : "قال الرازي

والظاهر احلق أنه ال دليل يف الظاهر عليه وإن   م عليه السالأو يف زمن حممد  عليه السالم 
وال جيب  عليه السالم بعد بعثة عيسى  كان األوىل أن حيمل على كل اليهود وكل النصارى

ملا نقل يف سبب اآلية أن يهوديًا خاطب النصارى بذلك فأنزل اهللا هذه اآلية أن ال يراد 
} אא{اهره، وقوله باآلية سواه إذا أمكن محله على ظ

م منذ   يفيد العموم فما الوجه يف محله على التخصيص، ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أ
  )2( .كانوا فهذا قول كل فريق منهما يف اآلخر

ة املسيحية وأتباعها، تسلط اليهود على حمارب عليه السالم وبعد رفع اهللا لنبيه عيسى 
  .يف ذلك والبيزنطيني والفرس وتعاونوا مع الرومان وانتهزوا كل فرصة واتتهم لذبح النصارى

א{ :اليت قال تعاىل فيها ومما ورد يف ذلك قصة أصحاب األخدود
F4 E אאאF5 EF6 EF7E

אאאאF8E {] 8- 85/4سورة الربوج[  

                                        
  492ص/6فتح الباري ج 577ص/1تفسري ابن كثري ج 22ص/6تفسري الطربي ج) 1(
  8ص/4الرازي ج - التفسري الكبري ) 2(
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فسار إليهم جبنود، مث دعاهم  قومًا من النصارى بلغه أن بنجران )1( ذو نواس"روي أن 
وخريهم بني الدخول يف اليهودية أو م عليه السالإىل اليهودية وتـَْرك دين عيسى ابن مرمي 

فاشتد غضبه فأمر خبد األخدود , عليه السالم القتل، فاختاروا القتل على مفارقة دين عيسى 
هلم مث مألها بالنريان، وأخذ يقذف يف نريان األخدود، فقتل منهم بشرًا كثريًا بلغوا قريبًا من 

م )2( ".عشرين ألفاً    )3(. املعنيون يف احلديث الصحيح يف قصة الغالم والراهب وعلى قول أ
وهكذا تستمر العداوة بني اليهود والنصارى إىل يومنا هذا، وإن ظهر غري ذلك يف بعض 

  )4( .األزمان ولكن العداوة بينهم أبدية، إال أن تكون ضد اإلسالم

                                        
زا املدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حربين من مللك من ملوك التتابعة ويسمى بيوسف ذي وهو تبع الذي غ) 1(

ود من أهل اليمن على يديهم تسلط على النصارى مث هزمه النجاشي ومات غريقا  ود من  يهود املدينة فكان 
  496ص/4انظرتفسري ابن كثري ج

   1/153السرية النبوية البن هشام ) 2(
صحيح مسلم ) والساحر والراهب والغالماب األخدود أصحباب قصة (ساقها بطوهلا وعنون هلا اإلمام مسلم  )3(

ووردة يف أصحاب األخدود أقوال كثرية اقتصرنا هنا على الرواية اليت تذكر تسلط اليهود على  2299ص/4ج
  النصارى

 حقيقة العالقة بني اليهود والنصارى واثرها على:امحد زايد بعنوان . للتوسع ينظر للدراسة املطولة اليت أعدها د) 4(
  العامل اإلسالمي 

والنصارى لوجود رسالة دكتوراة يف هذا ملشروع بعنوان ‘ مل أطل يف موضوع اآلثار الواردة يف عالقة اليهود بعيسى :تنبيه
  .اآلثار الواردة يف النصارى يف تفسري الطربي:
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  والمسلمين  عليه وسلم صلى اهللاموقف اليھود من الرسول اآلثار الواردة في : الفصل الثاني

  صلى اهللا عليه وسلم اآلثار الواردة في موقفهم من الرسول : املبحث األول
  اآلثار الواردة في موقف اليهود قبل الهجرة: املطلب األول

 
  :اآلثار

א{: ه تعاىلـقول   א    
אאF51E {] 4/51سورة النساء[  

 اجلبت كعب بن األشرف: نا جرير عن ليث عن جماهد قالث: حدثنا ابن محيد قال -512-7735
  )1(. الشيطان كان يف صورة إنسان: والطاغوت

رضي اهللا  ثنا ابن أيب عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس: حدثنا حممد بن املثىن قال - 513-7736
. نعم: أنت خري أهل املدينة وسيدهم؟ قال: لت له قريشملا قدم كعب بن األشرف مكة قا: قال عنهما 
أال ترى إىل هذا الصنبور املنبرت من قومه يزعم أنه خري منا وحنن أهل احلجيج وأهل السدانة وأهل : قالوا

: وأنزلت ]108/3سورة الكوثر [} א{: فأنزلت: قال. أنتم خري منه: السقاية؟ قال
}א   א א   {إىل قوله :}א   { ] سورة النساء
4/53[   
أخربين حممد بن أيب حممد : ثنا سلمة عن ابن إسحاق عمن قاله قال: د قالحدثنا ابن محي - 514-7740

كان الذين حزبوا األحزاب من : قال رضي اهللا عنهما عن عكرمة أو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
والربيع بن  صلى اهللا عليه وسلم قريش وغطفان وبين قريظة حيي بن أخطب وسالم بن أيب احلقيق وأبو رافع 

وأبو عامر ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس؛ فأما وحوح وأبو عامر وهوذة  صلى اهللا عليه وسلم حلقيق أيب ا
هؤالء أحبار يهود وأهل العلم : فلما قدموا على قريش قالوا. فمن بين وائل وكان سائرهم من بين النضري

خري من دينه وأنتم أهدى بل دينكم : بالكتب األول فاسألوهم أدينكم خري أم دين حممد؟ فسألوهم فقالوا
  ){ )2אאא{: فأنزل اهللا فيهم! منه وممن اتبعه

ثين شيخ : ثنا يونس بن بكري ، عن حممد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال  - 515-17230

                                        
 - )  22/  2( تفسري الدر املنثور  - )  495/  2( تفسري ابن أيب حامت  - )  131/  5( تفسري الطربي ) 1(

  .إسناده ضعيف ) 513/  1( تفسري ابن كثري 
  .إسناده ضعيف ) 129/  14( تفسري القرطيب  - )  135/  5( تفسري الطربي ) 2(
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فيما يروي  - رضي اهللا عنهما عن ابن عباس من أهل مصر ، قدم منذ بضع وأربعني سنة ، عن عكرمة ، 
بعثت قريش النضر بن احلارث ، وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود باملدينة ، : قال  -أبو جعفر الطربي 

م أهل الكتاب األول، وعندهم علم : فقالوا هلم  سلوهم عن حممد ، وصفوا هلم صفته، وأخربوهم بقوله، فإ
صلى اهللا عليه فخرجا حىت قدما املدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول اهللا . بياءما ليس عندنا من علم األن

إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا، : ، ووصفوا هلم أمره وبعض قوله، وقاال وسلم 
ن فهو نيب مرسل، وإن مل: فقالت هلم أحبار يهود: قال ن، فإن أخربكم   يفعل سلوه عن ثالث نأمركم 

א{افتتح السورة فقال  صلى اهللا عليه وسلم فبلغين أن رسول اهللا : قال ابن إسحاق.... فالرجل متقول
אא{ ] يعين حممداً إنك رسويل يف حتقيق ما سألوا  ]18/1سورة الكهف

  )1() باختصار. (أي معتدًال ، ال اختالف فيه} F1E{عنه من نبوته 

                                        
  )  357/  5( تفسري الدر املنثور  - )  191/  15( تفسري الطربي ) 1(
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  :الدراسة

كما يف الروايات   صلى اهللا عليه وسلم ال شك أن اليهود يعلمون مبقدم رسول اهللا 
خرج يف ركب تاجرًا إىل  إن أبا طالب: قال عند ابن حجر الراهب ففي ترمجة حبرياالكثرية، 
ا راهب يقال له  معه، فلما نزل الركب بصرى صلى اهللا عليه وسلم فخرج رسول  الشام و
فلما نزل الركب وكانوا كثريًا ما ينزلون فال  رانيةيف صومعة له، وكان إليه علم النص رياحب

والغمامة تظله، فنزل إليهم وصنع هلم  صلى اهللا عليه وسلم حممدًا   رياحبيكلمهم، فرأى 
لصغره يف رحاهلم، فأمرهم أن  صلى اهللا عليه وسلم طعامًا ومجعهم عنده، فتخلف حممد 

يلحظه حلظًا شديدًا وينظر إىل أشياء من جسده كان  اري حببعضهم، فجعل  يدعوه فأحضره
جيدها عنده من صفته، فلما فرغوا جعل يسأله عن أشياء من حاله وهو خيربه فيوافق ذلك ما 

ارجع بابن أخيك : عنده، مث نظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه فأقبل على عمه فقال
ن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إىل بالده، فإنه كائن الب هوديإىل بلده واحذر عليه من 

هللا اوذكرهم  ريا،حبفأرادوه فردهم عنه  ،رياحبرأوا منه ما رأى  ويقال إن نفرًا من أهل الكتاب
م حىت  م ال يستطيعون الوصول إليه، فلم يزل  وما جيدون يف الكتاب من ذكره وصفته وأ

  )1(. ، ورجع به أبو طالب إىل بلده بعد فراغه من جتارته بالشامصدقوه ورجعوا
 صلى اهللا عليه وسلم مبقدمه  واخلزرج كانوا يتوعدون األوس  وكذلك اليهود من أهل يثرب

واهللا إين لغالم يفعة (( :_ حسان بن ثابت هقالما  صلى اهللا عليه وسلم ومن أدلة ترائيهم له 
وهو على أطمة يثرب يصرخ يا  يهودياً  مسعتإذ  ،أعقل ما مسعت ،بن سبع أو مثان سننيا

يبعث  الذيجنم  طلعقد : فقالويلك ما لك؟  :قالوا فلما اجتمعوا ،معشر اليهود
  )2(  .))الليلة

لتبني أمره أو  صلى اهللا عليه وسلم وحياول اليهود اختباره  ومثل ذلك حيدث يف مكة
وهو  صلى اهللا عليه وسلم مّر يهودي برسول اهللا ((: قال_  عودإحراجه فقد روى ابن مس

ألسألنه عن شيء ال : يا يهودي إن هذا يزعم أنه نيب، فقال: حيدث أصحابه، فقالت قريش
يا ((: قال ))يا حممد مم خيلق اإلنسان؟: فجاء حىت جلس مث قال: يعلمه إال نيب، قال

يهودي من كل خيلق، من نطفة الرجل ومن نطفة املرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها 
                                        

  وقال اسناده ثقات1/475االصابة البن حجر) 1(
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هكذا  : فقام اليهودي فقال. ما نطفة املرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدمالعظم والعصب، وأ
  )1( .))كان يقول من قبلك

ومل يكن منهم، ناصبوه العداء، ومتثل  وبان أنه من العرب ومع ذلك ملا بعث يف مكة
ذلك يف صور كثرية تتبني من الروايات اليت ذكرت معاونة اليهود مع قريش يف إخراجه وتلبيس 

أهدى منه سبيًال كما مّر يف اآلثار السابقة،  ريشأمره على الناس، والشهادة بأن أمر ق
وخاصة اعتقادهم أنه سيصعب عليه إجابة األسئلة، ولذلك استبشروا مع قريش ملا فرت الوحي 

  .ومل يؤمنوا ملا نزلت اإلجابة
  

                                        
  6/199رواه امحد يف املسند ) 1(
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بعد  صلى اهللا عليه وسلم االثار الواردة في موقف اليهود من الرسول : الثاني املطلب 

  هجرةال

אאWא 
  :اآلثار

{: قوله تعاىل  א    א     
א   א א    א א   

אF89E {] 2/89سورة البقرة[  
حدثين ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن : حدثنا سلمة، قال: حدثين ابن محيد، قال - 516-1254

م  - فينا واهللا وفيهم : قتادة األنصاري، عن أشياخ منهم قالوا يعين يف األنصار ويف اليهود الذين كانوا جريا
אא{: نزلت هذه القصة، يعين -

אא {كنا قد علوناهم دهراً يف اجلاهلية، وحنن أهل الشرك، وهم أهل : قالوا
فلما بعث اهللا تعاىل ذكره ! زمانه، يقتلكم قتل عاد وإرمإن نبيًا اآلن مبعثه قد أظل : الكتاب، فكانوا يقولون

  ){. )1אא{: يقول اهللا. رسوله من قريش واتبعناه كفروا به
حدثين حممد بن أيب : حدثين ابن إسحاق، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال-517-1255

رضي اهللا عنهما  ابت، عن سعيد بن جبري أو عكرمة موىل ابن عباس، عن ابن عباسحممد موىل آل زيد بن ث
فلما بعثه اهللا . قبل مبعثه صلى اهللا عليه وسلم أن يهود كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج برسول اهللا : 

ل وبشر بن الرباء بن معرور أخو من العرب، كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال هلم معاذ بن جب
وحنن  صلى اهللا عليه وسلم فقد كنتم تستفتحون علينا مبحمد ! يا معشر يهود، اتقوا اهللا وأسلموا: بين سلمة

ما جاءنا : فقال سالم بن مشكم أخو بين النضري. أهل شرك، وختربوننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته
{: فأنزل اهللا جل ثناؤه يف ذلك من قوله! كمبشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر ل 

אאאא
אאאא{. )2(  

حدثين أيب عن أبيه، عن : حدثين عمي، قال: حدثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال -  518-1256

                                        
  .إسناده ضعيف)  125/  1( تفسري ابن كثري  - )  410/  1( تفسري الطربي ) 1(
 - )  217/  1( تفسري الدر املنثور  - )  172/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  411/  1( تفسري الطربي ) 2(
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א{: رضي اهللا عنهما ابن عباس  א     א {يقول :
فلما بعث  -يعين بذلك أهل الكتاب  -على مشركي العرب  صلى اهللا عليه وسلم يستنصرون خبروج حممد 

  )1(. ورأوه من غريهم كفروا به وحسدوه صلى اهللا عليه وسلم اهللا حممداً  
حدثين عيسى، عن ابن أيب جنيح، : حدثنا أبو عاصم، قال: وحدثنا حممد بن عمرو، قال - 519-1257

اليهود،  : قال} אאא{: يف قول اهللا عن علي األزدي
 .يستنصرون به على الناس} {اللهم ابعث لنا هذا النيب حيكم بيننا وبني الناس؛ : كانوا يقولون

)2(  
: عز وجل عن قول اهللا  سألت ابن زيد: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال - 520-1265
}אאאאא {قال :

أما واهللا لو قد جاء النيب الذي بشر به موسى وعيسى : كانت يهود يستفتحون على كفار العرب يقولون
رب حوهلم، وكانوا يستفتحون عليهم به ويستنصرون به وكانوا يظنون أنه منهم والع. أمحد لكان لنا عليكم

}אא {وقرأ قول اهللا جل ثناؤه. وحسدوه :}אא
א {] قد تبني هلم أنه رسول، فمن هنالك : قال ]2/109سورة البقرة

  )3(. نفع اهللا األوس واخلزرج مبا كانوا يسمعون منهم أن نبياً خارج
  

                                        
إسناده )  125/  1( تفسري ابن كثري  - )  217/  1( تفسري الدر املنثور  - )  411/  1( تفسري الطربي ) 1(

  ضعيف
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  :الدراسة

، اهللا، وخامت األنبياء رسول صلى اهللا عليه وسلم يب يعرفون أن الن يف املدينة اليهود كان
جلميع الناس، ولكن هذه املعرفة مل تكن لتهديهم إىل احلق  احلقجاء إال بالدين  وأنه ما

 صلى اهللا عليه وسلم كانوا أول من عاداه، وأضمر الشر له   ذلك،واتباعه، بل على عكس 
وهم الذين كان حديثهم يف التبشري به كما روى عبد الرمحن بن أيب  ،واملسلمني ولإلسالم

يومًا ألحتدث  جئت بين عبد األشهل((: يقول سعيد عن أبيه قال مسعت أيب مالك بن سنان
أظل خروج نيب يقال : يقول فيهم وحنن يومئذ يف هدنة من احلرب، فسمعت يوشع اليهودي

: ما صفته؟ فقال: كاملستهزيء به  لـه أمحد خيرج من احلرم، فقال له خليفة بن ثعلبة األشهلي
يلبس الشملة، ويركب احلمار، سيفه على  رجل ليس بالقصري وال بالطويل، يف عينيه محرة،

وأنا يومئذ أتعجب مما يقول  فرجعت إىل قومي بين خدرة: عاتقه، وهذا البلد مهاجره، قال
يقولون هذا، قال أبو  ويوشع يقول هذا وحده كل يهود يثرب: رجًال منا يقول يوشع فأمسع

صلى اهللا عليه لنيب افأجد مجعًا فتذاكروا  فخرجت حىت جئت بين قريظة: مالك بن سنان
قد طلع الكوكب األمحر الذي مل يطلع إىل خلروج نيب أو ظهوره،  الزبري بن باطا: فقال وسلم 

 صلى اهللا عليه وسلم فلما قدم النيب : ومل يبق أحد إال أمحد وهذا مهاجره، قال أبو سعيد
الزبري ألسلم ذووه من لو أسلم  :صلى اهللا عليه وسلم أخربه أيب هذا اخلرب، فقال رسول اهللا 

  ) 1(.)) رؤساء اليهود، إمنا هم له تبع
إين وجدت سفراً  : "، وكان يقولصلى اهللا عليه وسلم والزبري هذا هو أعلمهم بقدومه 

كان أيب خيتمه علي، فيه ذكر أمحد نيب خيرج بأرض القرظ، صفته كذا وكذا، فتحدث به 
صلى اهللا عليه  يبعث، فما هو إال أن مسع بالنيب مل صلى اهللا عليه وسلم الزبري بعد أبيه والنيب 

صلى اهللا عليه حىت عمد إىل ذلك السفر فمحاه، وكتم شأن النيب  قد خرج مبكة وسلم 
  )2( ."وقال ليس به وسلم 
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إين خمرب : ، فقالونزل بقناة فبعث إىل أحبار اليهود املدينة ملا قدم تبع: "ويف السري 
هذا البلد حىت ال تقوم به يهودية، ويرجع األمر إىل دين العرب، قال فقال لـه سامول 

أيها امللك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نيب من بين :  - وهو يومئذ أعلمهم-  اليهودي
، امسه أمحد، وهذه دار هجرته، إن منزلك هذا الذي أنت به، يكون به مولده مكة إمساعيل

ومن يقاتله يومئذ وهو نيب كما : من القتلى واجلراح أمر كبري يف أصحابه ويف عدوهم، قال تبع
ذا البلد، قال: تزعمون؟ قال يسري إليه قومه فيقتتلون ههنا، قال فإذا قوتل : فأين قربه؟ قال 

ذا املكان الذي أنت به تكون عليه ويقتل : برة؟ قالملن تكون الد تكون عليه مرة ولـه مرة، و
به أصحابه مقتلة مل يقتلوا يف موطن، مث تكون العاقبة له ويظهر فال ينازعه هذا األمر أحد، 

رجل ليس بالقصري وال بالطويل، يف عينيه محرة، يركب البعري ويلبس : قال وما صفته؟ قال
لى عاتقه، ال يبايل من القى أخًا أو ابن عم أو عماً، حىت يظهر أمره، قال الشملة، سيفه ع

ا على يدي، فخرج تبع منصرفُا إىل : تبع ما إىل هذا البلد من سبيل، وما كان ليكون خرا
  )1( ."اليمن

وغريها، وهذا  دوطبقات ابن سع والنصوص يف ذلك كثرية جداً، كما يف سرية ابن هشام
، وملا وصل صلى اهللا عليه وسلم على خبث طوية هؤالء اليهود، وحسدهم لرسول اهللا يدل 

  :إىل مهاجره كان اليهود على فرقتني صلى اهللا عليه وسلم 
  .من استجاب له وهم النادر - 1
  .ومن توعد مبعاداته والكفر مبا جاء به - 2

ا قالت -  رضي اهللا عنها  -  صفية املؤمننيبسنده عن أم  ابن إسحاق روى  كنت((: أ
: أيب ياسر، مل ألقهما قط مع ولد هلما إال أخذاين دونه، قالت عميأحبَّ ولد أيب إليه، وإىل 

ابن  حييُ ، غدا عليه أيب ، يف بين عمرو بن عوفونزل قباء املدينة  اهللافلما قدم رسول 
مع غروب  فلم يرجعا حىت كانا: ُمّغلِّسني قالت ياسر بن أخطب ، وعمي أبوأخطب
فهششت إليهما كما  : فأتيا كالني كسالنني ساقطني، ميشيان اهلويىن، قالت: قالت الشمس،
 أباومسعت عمي : ما من الغم، قالت التفت إيلَّ واحد منهما، مع ما أصنع، فواهللا ما كنت
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: قالأتعرفه وتثبته؟ : نعم واهللا، قال: أهو هو؟ قال: وهو يقول أليب حيي بن أخطب ياسر
  )1()) بقيت عداوته واهللا ما: فما يف نفسك منه؟ قال: نعم، قال

 ،ليه ومسع منه وحادثهإذهب  ني قدم رسول اهللا املدينةح ياسر بن أخطب أبو :ومثلهم
 ،ن اهللا قد جاءكم بالذي تنتظرون فاتبعوه وال ختالفوهإيا قوم أطيعون ف :مث رجع إىل قومه فقال

ومها من بين النضري فجلس إىل رسول  ،وهو يومئذ سيد اليهود فانطلق أخوه حيي بن أخطب
أتيت من عند  :فقال ومسع منه مث رجع إىل قومه وكان فيهم مطاعاً  صلى اهللا عليه وسلم هللا ا

مر أليا ابن أم أطعين يف هذا ا :ه أخوه أبو ياسرـفقال ل ،أبداً  رجل واهللا ال أزال له عدواً 
لك واستحوذ عليه الشيطان  ،ال واهللا ال أطيعك أبداً  :قال ،واعصين فيما شئت بعده ال 

  )2(.)) عه قومه على رأيهواتب
فقد منعهم هذا  للمسلمني،، واحلسد ورسوله وهذه العداوة منبعها البغض لإلسالم

 دين اإلسالم، حماولني أيضاً رد املسلمني واتباع صلى اهللا عليه وسلم د من اإلميان بالنيب احلس
א{: فيه، يقول تعاىل الدخولعن 

אאא{ ] 2/109سورة البقرة[ 
من أشد يهود  أخطبياسر بن  حيي بن أخطب وأبو كان": رمحه اهللا  قال ابن كثري 

جاهدين يف رد الناس عن  وكانا اهللا عليه وسلم  صلىإذ خصهم اهللا برسوله  ،للعرب حسداً 
{فأنزل اهللا فيهما  ،استطاعا اإلسالم ما    א {  ...

بني املسلمني واليهود  العداوةوقد كانت مثل تلك املقدمات سببًا يف إشعال نار  ،)3(  اآلية
اليت ظلت حتكم موقف اليهود من  العالقةاملباشر يف حتديد طبيعة بعد ذلك، مما كان له األثر 

اليت متيزت بالعداء منذ بدايتها، يتضح هذا  العالقةاإلسالم واملسلمني يف ذلك الوقت، وهي 
 واهللا ما عداوته(: فقال يف نفسه جتاه النيب  عمايف رد حيي بن أخطب، حينما سئل 

مومل تقتصر . )بقيت ولإلسالم فقط، بل تعدى ذلك إىل  ،اهللا عليه وسلم  صلىللنيب  عداو
ومن علمائهم، ويربز هذا يف موقفهم من  كان من أحبار اليهود  ولومعاداة املسلمني، حىت 
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صلى اهللا عليه مسعت برسول اهللا  ملا((: حدث عن إسالمه قائالً  الذي اهللا بن سالم عبد
لذلك صامتًا عليه، حىت  ُمسراً صفته وامسه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت  عرفت سلم و 

أقبل رجل  بين عمرو بن عوف يف فلما نزل بقباء املدينةصلى اهللا عليه وسلم قدم رسول اهللا 
يت جالسة، حت مل فيها، وعميت خالدة ابنة احلارثيل أع خنلةحىت أخرب بقدومه وأنا يف رأس 

ُت، صلى اهللا عليه وسلم اهللا  رسولفلما مسعت اخلرب بقدوم  فقالت يل عميت حني  كربَّ
: زدت، قال لو كنت مسعت مبوسى بن عمران قادمًا ما واهللاخيبك اهللا، : مسعت تكبريي

: قال ،بن عمران وعلى دينه، بُعث مبا بُعث بهموسى  أخوأي عمه، هو واهللا : فقلت هلا
: فقلت هلا: كنا ُخنرب أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال  الذيأي ابن أخي، أهو النيب : فقالت

 ،صلى اهللا عليه وسلم مث خرجت إىل رسول اهللا : قال إذاً،فذاك : فقالت: نعم، قال
م فأسلموا   )1(.)) فأسلمت مث رجعت إىل أهل بييت فأمر

_  بسنده عن أنس البخارياذا كان موقف اليهود منه بعدما علموا بإسالمه؟ روى فم 
 ،يف أرض خيرتف وهو صلى اهللا عليه وسلم بقدوم رسول اهللا  اهللا بن َسالم عبد مسع((: قال

 ...)مث قال..(يعلمهم إال  عن ثالث الإين سائلك  :فقال صلى اهللا عليه وسلم فأتى النيب 
ت: رسول اهللا اهللا، يا رسولإله إال اهللا وأشهد أنك  أشهد أن ال :قال م  ،إن اليهود قوم  وإ

 صلى اهللا عليه وسلم فجاءت اليهود فقال النيب  ،يبهتوينسأهلم إن يعلموا بإسالمي قبل أن ت
أرأيتم إن أسلم : سيدنا، قال نوابخرينا وابن خرينا وسيدنا : قالوا ؟اهللا فيكم رجل عبد أي
أشهد أن ال إله إال اهللا : اهللا فقال عبد فخرج ،أعاذه اهللا من ذلك: اهللا ابن سالم، فقالوا عبد

 فهذا الذي كنت أخاف يا: شرنا، وانتقصوه قال وابنشرنا : وأن حممدًا رسول اهللا، فقالوا
  )2(.)) رسول اهللا

  

                                        
   211:ص 3:البداية والنهاية ج .517- 1/516هشام،  ابن) 1(
  
  .1211ص/3ح البخاري جصحي)2(
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אאWه وسلم صلى اهللا عليW 

אאאאאאא{: قولـه تعاىل
 א  א   א   

אאאא
 א     א א אא F157E {] سورة األعراف

7/157[  
، اهدقال جم: ثين حجاج، عن ابن جريج، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 521-11834
من اتبع حممدا ودينه من أهل : قال }אא{: قوله

  )1(. الكتاب، وضع عنهم ما كان عليهم من التشديد يف دينهم
{: قوله تعاىل     א      

 א א   א  א    אF10E{ ] سورة
  ]46/11األحقاف 

ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن : ثنا أبو املغرية قال: حدثين أبو شرحبيل احلمصي قال -522-24178
وأنا معه  صلى اهللا عليه وسلم انطلق النيب : قال بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي

 صلى اهللا عليه وسلم حىت دخلنا كنيسة اليهود باملدينة يوم عيد هلم فكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم رسول اهللا 
بط اهللا عن كل يا معشر اليهود أروين اثىن عشر رجال يشهدون إنه ال إله إال هو وأن حممدا رسول اهللا حي((

فأسكتوا فما أجابه منهم أحد مث ثلث فلم جيبه : قال ))يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي غضب عليه
فأقبل فقال : كما أنت يا حممد قال: أحد فانصرف وأنا معه حىت إذا كدنا أن خنرج نادى رجل من خلفنا

واهللا ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب اهللا : أي رجل تعلموين فيكم يا معشر اليهود قالوا: ذلك الرجل
 صلى اهللا عليه وسلم  أنه النيب فإين أشهد باهللا: وال أفقه منك وال من أبيك وال من جدك قبل أبيك قال

صلى اهللا الذي جتدونه يف التوراة واإلجنيل قالوا كذبت مث ردوا عليه قوله وقالوا له شرا فقال هلم رسول اهللا 
كذبتم لن نقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من اخلري ما أثنيتم وأما إذ آمن كذبتموه وقلتم ((:  عليه وسلم 

وأنا وعبد اهللا بن  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا : فخرجنا وحنن ثالثة: قال ))كمما قلتم فلن نقبل قول
א{: سالم فأنزل اهللا فيه

                                        
  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) 582/  3( تفسري الدر املنثور  - )  1584/  5( تفسري ابن أيب حامت ) 1(
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F52E{ ] 1(. اآلية. ..]41/53سورة فصلت(  
א{: قوله تعاىل     א א     א

אF47E {] 7/47سورة األعراف[  
ثنا سلمة مجيعا، عن : ثنا يونس بن بكري، وحدثنا ابن محيد، قال: حدثنا أبو كريب، قال - 523-7689

ثين سعيد بن جبري، أو عكرمة، عن : ثين حممد بن أيب حممد، موىل زيد بن ثابت، قال: ابن إسحاق، قال
رؤساء من أحبار يهود، منهم عبد  صلى اهللا عليه وسلم كلم رسول اهللا : ، قالرضي اهللا عنهما  عباسابن 

فواهللا إنكم لتعلمون أن الذي ! يا معشر يهود اتقوا اهللا وأسلموا: "اهللا بن صوريا وكعب بن أسد فقال هلم
{: فأنزل اهللا فيهم. ما عرفوا، وأصروا على الكفرما نعرف ذلك يا حممد، وجحدوا : فقالوا" جئتكم به حلق

אאאא
{ ... 2(اآلية(  
  

                                        
 469/  3( املستدرك على الصحيحني  - )  437/  7( تفسري الدر املنثور  - )  11/  26( تفسري الطربي ) 1(

  .)4/331(صححه يف التفسري الصحيح  )
 - )  968/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  111/  10) (  266/  7) (  124/  5( سري الطربي تف) 2(

إسناده )  123/  1( تفسري ابن كثري  - )  244/  5( تفسري القرطيب  - )  555/  2( تفسري الدر املنثور 
  .ضعيف
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  :الدراسة

وامته بفضل من عنده ووعد من يؤمن به من أهل  صلى اهللا عليه وسلم خص اهللا حممداً 
م كما يف آيات كثرية منها عليه السالم مضاعفة األجر ولذلك اجتهد  الكتاب   :يف دعو
}    א      א  

א       א   F15E {] سورة
  ]5/15املائدة 

אאא{:وبني هلم فضل القرآن عليهم بقوله
אF76E {] 27/76سورة النمل[  

ن هذا القرآن يقص عليكم احلق فيما اختلفتم فيه فاتبعوه، وأقروا ملا فيه، إ قال الطربي 
  )1(. فإنه يقص عليكم باحلق، ويهديكم إىل سبيل الرشاد

אאאא{ :مث توعدهم بالعذاب ان هم كفروا به فقال
             

אאF47E {]معناه  قال ابن كثري ]4/47النساء  سورة
من قبل أن نطمس وجوها فطمسها هو ردها إىل األدبار وجعل أبصارهم من ورائهم وحيتمل 

املراد من قبل أن نطمس وجوهاً فال نبقي هلا مسعاً وال بصراً وال أنفاً ومع ذلك نردها  أن يكون
  .إىل ناحية األدبار
يف اآلية وهي من قبل أي نطمس وجوها وطمسها أن تعمى  عن ابن عباس وقال العويف

م فيمشون القهقري وجنعل ألحدهم فنردها على أدبارها يقول جنعل وجوههم من قبل أقفيته
  .عينني من قفاه وكذا قال قتادة وعطية العويف وهذا أبلغفي العقوبة والنكال

وهذا مثل ضربه اهللا هلم يف صرفهم عن احلق وردهم إىل الباطل ورجوعهم عن احملجة 
  )2(. البيضاء إىل سبيل الضاللة يهرعون وميشون القهقري على أدبارهم

                                        
  10/12تفسري الطربي ) 1(
  )121ص/5تفسري الطربي ج(بتصرف وهو اختيار الطربي  1/108 تفسري ابن كثري )2(
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فصل  كتب وثيقة معاهدة اشتهرت بوثيقة املدينة  اهللا عليه وسلم  صلىمث إن الرسول 
  : فيها سياسته مع اليهود ماهلم وما عليهم و سنورد بعض بنودها باختصار

بني  كتاباً  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  وكتب" :الوثيقة فقال ههذ ذكر ابن إسحاق 
وشرط هلم،  وأمواهلم،، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم واألنصار املهاجرين

 صلى اهللا عليه وسلم بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد النيب ((: واشرتط عليهم
م أمة  فلحقومن تبعهم،  ويثرب من قريش واملسلمني املؤمنني بني م وجاهد معهم، إ

 كافراً يقتل مؤمن مؤمنًا يف كافر، والينصر   وال... إىل أن قال ......  واحدة من دون الناس
عليهم أدناهم، وإن املؤمنني بعضهم مواىل بعض دون  جيريدة ذمة اهللا واح وإنعلى مؤمن، 

... له النصر واألسوة، غري مظلومني والمتناصرين عليهم، فإن يهود،الناس، وإنه من تبعنا من 
حماربني، وإن يهود بين عوف أمة مع  مادامواوإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ... مث يقول 

 مث، فإنه اليوتغإوأنفسهم، إال من ظلم و  مواليهماملؤمنني لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم 
 وإن ليهود بين احلارث بين عوف ماليهودمثل  ين النجارنفسه وأهل بيته، وإن ليهود ب إال )1(

 ماليهود بين عوف، وإن ليهود بين جشم مثل مثل ماليهود بين عوف، وإن ليهود بين ساعدة
 ماليهود بين عوف، وإن ليهود بين ثعلبة مثل وسمثل ماليهود بين عوف، وإن ليهود بين األ

اليوتغ إال نفسه وأهل بيته، وإن جفنة بطن  فإنهمث، إمثل ماليهود بين عوف، إال من ظلم و 
مث، وإن موايل ماليهود بين عوف، وإن الرب دون اإل مثل من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبين الشطيبه

صلى اهللا خيرج منهم أحد إال بإذن حممد  كأنفسهم، وإنه ال  يهودثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة 
الينحجز على ثار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إال من  وإنه ،عليه وسلم 

م أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم، وإن بينه علىظلم وإن اهللا 
حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والرب دون اإلمث،  منالنصر على 

،  حماربنيامرؤ حبليفه وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ماداموا  يأمثوإنه مل 
من حدث أو اشتجار خياف فساده، فإن مرده إىل  الصحيفةماكان بني أهل هذه  وإنه..... 

وإن اهللا على أتقى مايف هذه  ،صلى اهللا عليه وسلم  اهللاوإىل حممد رسول  عز وجل اهللا 
مواليهم وأنفسهم، على مثل ماألهل هذه الصحيفة  وإن يهود األوس...... الصحيفة وأبره، 

                                        
  148ص/5النهاية يف غريب األثر ج .يهلك :  يوتغ) 1(
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احملض من أهل هذه الصحيفة، وإن الرب دون اإلمث، اليكسب كاسب إال على نفسه،  الربمع 
 وإنههللا على أصدق مايف هذه الصحيفة وأبره، وإنه الحيول هذا الكتاب دون ظامل وآمث، ا وإن

وحممد  واتقى،من خرج آمن، ومن قعد آمن باملدينة، إال من ظلم أو أمث، وإن اهللا جار ملن بر 
  )1()) صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

  

                                        
 .والوثائق السياسية حملمد محيد اهللا ،وما بعدها225:ص 3:البداية والنهاية ج 502- 1/501هشام،  ابن) 1(

اصدارات  ويهود املدينة من‘ وما بعدها وقد افردها الدكتور فارس اجلميل بدراسة خاصة بعنوان الرسول  57ص
  مؤسسة امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
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صلى اهللا عليه وسلم نتية للرسول اآلثار الواردة في أسئلة اليهود التع: الثالث املطلب 

.  
  :االثار

אאWאא 

אאא{: قوله تعاىل
       א  F118E {] سورة البقرة

2/118[  
ثنا سلمة بن الفضل، : وحدثنا ابن محيد، قال. ثنا يونس بن بكري: حدثنا أبو كريب، قال - 524-1545

حدثين سعيد بن جبري أو عكرمة، : حدثين حممد بن أيب حممد، قال: ثنا حممد بن إسحاق، قال: قاال مجيعاً 
إن كنت رسوًال : صلى اهللا عليه وسلم قال رافع بن حرميلة لرسول اهللا : ، قالرضي اهللا عنهما  عن ابن عباس

: يف ذلك من قوله عز وجل فأنزل اهللا ! من عند اهللا كما تقول، فقل هللا عز وجل فليكلمنا حىت نسمع كالمه
}אא{ 1(. آلية كلهاا(  

אאW 

אא{: قوله تعاىل
אאF108E {] 2/108سورة البقرة[  

بن ثنا سلمة : حدثين يونس بن بكري، وحدثنا ابن محيد، قال: حدثنا به أبو كريب، قال - 525-1473
حدثين سعيد بن : حدثين حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت، قال: ثنا ابن إسحاق، قال: الفضل، قاال

صلى اهللا قال رافع بن حرميلة ووهب بن زيد لرسول اهللا : رضي اهللا عنهما جبري أو عكرمة عن ابن عباس 
ار : عليه وسلم  فأنزل اهللا يف ذلك ! ا نتبعك ونصدقك ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه وفجر لنا أ
  )2(اآلية  }א{: من قوهلم

{: قوله تعاىل א  א     א  
 א אא  א   א  א 

                                        
   .إسناده ضعيف ) 215/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  512/  1( تفسري الطربي ) 1(
 - )  260/  1( تفسري الدر املنثور  - )  202/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  483/  1( تفسري الطربي ) 2(

  .اده ضعيفإسن)  153/  1( تفسري ابن كثري 
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       אF153E {] سورة النساء
4/153[  

{: ، قولهقال ابن جريج: ثين حجاج، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 526-8476
אא{  صلى اهللا عليه اليهود والنصارى أتوا النيب وذلك أن

لن نتابعك على ما تدعونا إليه، حىت تأتينا بكتاب من عند اهللا إىل فالن أنك رسول اهللا، : ، فقالواوسلم 
א{: قال اهللا جل ثناؤه! وإىل فالن بكتاب أنك رسول اهللا

אאאא{ )1(  
אאWאא 

{: قوله تعاىل  א   א  א
F85E {] 17/85سورة اإلسراء[  

ثنا األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد : ثنا وكيع، قال: حدثنا أبو هشام، قال - 527-17102
 حرث باملدينة، ومعه عسيب يتوكأ عليه، فمر بقوم من يف صلى اهللا عليه وسلم كنت مع النيب : ، قالاهللا

ال تسألوه، فقام متوكئا على عسيبه، فقمت خلفه، : اسألوه عن الروح، وقال بعضهم: اليهود، فقال بعضهم
אאא{: فظننت أنه يوحى إليه، فقال

{ أمل نقل لكم ال تسألوه: فقال بعضهم لبعض.  
אאאWאא 

  ]112/1سورة اإلخالص [} F1Eא{: قوله تعاىل
أتى : ، قالثين ابن إسحاق، عن حممد، عن سعيد: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 528-29617

يا حممد هذا اهللا خلق اخللق، فمن خلقه؟ فغضب النيب : ، فقالواصلى اهللا عليه وسلم رهط من اليهود النيب 
: فسكنه، وقال عليه السالم حىت انتقع لونه؛ مث ساورهم غضبا لربه، فجاءه جربيل  صلى اهللا عليه وسلم 

א{: يقول اهللا: قال. جواب ما سألوه عنهاخفض عليك جناحك يا حممد، وجاءه من اهللا 
אאصلى اهللا عليه وسلم فلما تال عليهم النيب  }א ،

أشد من  صلى اهللا عليه وسلم صف لنا ربك كيف خلقه، وكيف عضده، وكيف ذراعه، فغضب النيب : قالوا
א{: فأتاه جربيل فقال له مثل مقالته، وأتاه جبواب ما سألوه عنهغضبه األول، وساورهم غضبا، 

                                        
  )  726/  2( تفسري الدر املنثور  - )  8/  6( تفسري الطربي ) 1(
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אאאאא
{ )1(  

  

                                        
  .إسناده ضعيف )  671/  8( تفسري الدر املنثور  - )  28/  24( تفسري الطربي ) 1(
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    الدراسة

قها يظنون أنه يف عدم حتقي أموراً  صلى اهللا عليه وسلم اليهود من الرسول  ماطلب كثرياً 
إن كنت  ياحممد( :يف احلرج، فهذا رافع بن حرميلة أحد اليهود يقول عليه السالم سيوقعونه 

ويقصد من طلبه هذا التعنت  ، )من اهللا كما تقول، فقل هللا فيكلمنا حىت نسمع كالمه رسوالً 
א{: اهللا تعاىل يقول صلى اهللا عليه وسلم وإحراج رسول اهللا 

א   א  א א 
{  

م  بل   رهم ينزل عليهم كتابًا من السماء، يأم ن صلى اهللا عليه وسلم منه  طلبواإ
{: جاء به عن ربه، يقول اهللا تعاىل ميا صلى اهللا عليه وسلم  الرسولبتصديق  

 א אא א 
אא{.  

أوىل األقوال يف : "قال} א{عد أن أورد األقوال يف معىن  قال لطربي
أن يسأل ربه  صلى اهللا عليه وسلم سألوا رسول اهللا  إن أهل التوراة: ذلك بالصواب أن يقال

ية، معجزة مجيع اخللق عن أن يأتوا مثلها، شاهدة لرسول أن ينزل عليهم كتابا من السماء آ
وجائز أن يكون الذي سألوه من ذلك  . بالصدق، آمرة هلم باتباعه صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

كتابا مكتوبا ينزل عليهم من السماء إىل مجاعتهم، وجائز أن يكون ذلك كتبا إىل أشخاص 
  .بأعينهم

تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لينزل  بل الذي هو أوىل بظاهر التالوة أن
: الكتاب الواحد إىل مجاعتهم لذكر اهللا تعاىل يف خربه عنهم الكتاب بلفظ الواحد، بقوله

}א1( )".كتباً : (ومل يقل }א(  
 حماولني صلى اهللا عليه وسلم  اهللاواحملاورة لرسول  جملادلةوقد أكثر اليهود من األسئلة وا

م،، وزرع بذور الشك والريبة يف فتنة املسلمني صلى اهللا جييبهم رسول اهللا  آملني أن ال قلو
                                        

  8ص/6تفسري الطربي ج) 1(
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م  ،عليه وسلم  الذين عندهم  وحدهمحىت يبينوا للمسلمني أنه قد عجز عن إجابتهم، وأ
ذلك  من ،صلى اهللا عليه وسلم ماأكثر األسئلة اليت سألوها لرسول اهللا العلم والكتاب، و 

 صلى اهللا عليه وسلم  النيبأنا مع  بينا((: قال _ اهللا بن مسعود صحيح عن عبدالماجاء يف 
فقال  ،سلوه عن الروح لبعضحرث وهو متكىء على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم  يف

عن الروح، فأمسك  سلوه: فقالوا ،يستقبلكم بشىء تكرهونه كم إليه وقال بعضهم المارأي
 افلميرد عليهم شيئًا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي،  فلم صلى اهللا عليه وسلم النيب 

{: نزل الوحي قال   א  א  א    
{ (()1(  

قائمًا عند رسول  كنت((: قال صلى اهللا عليه وسلم موىل رسول اهللا  _عن ثوبان  و  
السالم عليك ياحممد، فدفعته : ، فقالحرب من أحبار اليهود فجاء ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

إمنا : أال تقول رسول اهللا، فقال اليهودي: ين، فقلتمل تدفع: فقالدفعة كاد يصرع منها، 
إن امسي حممد :  صلى اهللا عليه وسلم به أهله، فقال رسول اهللا  مساهندعوه بامسه الذي 

:  صلى اهللا عليه وسلم أسألك، فقال رسول اهللا  جئت: مساين به أهلي، فقال اليهودي الذي
 بعود صلى اهللا عليه وسلم  اهللاأمسع بأذين، فنكت رسول : أينفعك شيء إن حدثتك، قال

א{أين يكون الناس : سل، فقال اليهودي: معه، فقال  א  
אא {] يف  هم:  ى اهللا عليه وسلم صلفقال رسول اهللا  ]14/48سورة إبراهيم

فما : اليهودي، قال فقراء املهاجرين: فمن أوىل الناس إجازة؟ قال: الظلمة دون اجلسر، فقال
ينحر : قال إثرها؟فما غذاؤهم على : زيادة كبد النون، قال: حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟ قال

م عليه؟ : ا، قالهلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافه من عني فيها تسمى : قالفما شرا
أهل األرض إال  منيعلمه أحد  وجئت أسألك عن شيء ال: صدقت، قال: سلسبيًال، قال

جئت أسألك عن : قالأمسع بأذين، : ينفعك إن حدثتك؟ قال: نيب أو رجل أو رجالن، قال
مينُّ الرجل مينَّ املرأة أذكرا  فعال ماء الرجل أبيض، وماء املرأة أصفر، فإذا اجتمعا،: الولد، قال

لقد صدقت، وإنك : بإذن اهللا، قال اليهودي آنثابإذن اهللا، وإذا عال مين املرأة مين الرجل 

                                        
  58ص/1صحيح البخاري ج)1(
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لقد سألين هذا عن ((: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا  .))لنيب، مث انصرف، فذهب
  )1( ))حىت أتاين اهللا به منهالذي سألين عنه، ومايل علم بشيء 

من العهود  للتفلتتوضح مدى تعنت اليهود يف قبول احلق، واختالف األسباب    
م ليصدقنه ويتابعنه، لكنهم  العهد صلى اهللا عليه وسلم واملواثيق، فقد أعطوا الرسول  إن أجا

من إعطائهم العهد وامليثاق على ذلك، وقد أكثر اليهود من أسئلتهم  الرغمبمل يفعلوا، 
وصلفًا الحبثًا عن احلق ملتابعته، وهكذا تدرج اليهود يف  تعنتاً  صلى اهللا عليه وسلم للرسول 

م احلال    .كما بيناه فيما سبق  التطاول على ذات اهللا تعاىل إىلاألسئلة، حىت وصل 

                                        
  .3/217مسلم  رواه)1(
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  بالقول السيء صلى اهللا عليه وسلم النبي  إيذاء: املطلب الرابع 
  :اآلثار

אאWWאא 

אאאא{: قوله تعاىل
  א     א  א א 

F46E{ ] 4/46سورة النساء[  
{: يف قوله قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال - 529-7667  א

אאאאאא
    א    {هذا قول أهل الكتاب يهود كهيئة ما : قال

  )1(. وشتماً له واستهزاء صلى اهللا عليه وسلم امسع ال مسعت أذى لرسول اهللا : يقول اإلنسان
 ثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس: نجاب قالحدثت عن امل - 530-7668

  )2(. وامسع ال مسعت: يقولون لك: قال} א{: رضي اهللا عنهما 
א{: ثين حجاج عن ابن جريج عن جماهد: ثنا احلسني قال: حدثنا القاسم قال - 531-7669

 {3(. وغري مقبول ما تقول. غري مستمع: قال( 

: يف قوله أخربنا معمر عن احلسن: أخربنا عبد الرزاق قال: حدثنا احلسن بن حيىي قال - 532-7670
}א{ 4(. امسع غري مسموع منك: كما تقول: قال(  
كان ناس منهم : قال ثنا أسباط عن السدي: ا عمرو قالثن: وحدثنا موسى بن هارون قال - 533-7671

  )5(. امسع غري صاغ: كقولك} א{: يقولون

                                        
  ) 508/  1( ري تفسري ابن كث)  118/  5( تفسري الطربي  - ) 1(
تفسري  - )  554/  2( تفسري الدر املنثور )  965/  3( تفسري ابن أيب حامت )  118/  5( تفسري الطربي ) 2(

  .إسناده ضعيف ) 508/  1( تفسري ابن كثري  - )  243/  5( القرطيب 
 - )  554/  2( ور تفسري الدر املنث - )  966/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  119/  5( تفسري الطربي ) 3(

  )3/122(صححه يف التفسري الصحيح  ) 508/  1( تفسري ابن كثري 
  )2/60(صححه يف التفسري الصحيح  ) 163/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  119/  5( تفسري الطربي ) 4(
 - )  554/  2( تفسري الدر املنثور  - )  966/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  119/  5( تفسري الطربي ) 5(

  ) 150/  1( تفسري ابن كثري 
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א{: قولـه تعاىل   א   א    א
سورة [ }F46Eאאא

  ]4/47النساء 
كانت : قال قتادة: أخربنا معمر قال: أخربنا عبد الرزاق قال: حدثين احلسن بن حيىي قال - 534-7672

راعنا : يستهزئون بذلك فكانت اليهود قبيحة فقال! راعنا مسعك: صلى اهللا عليه وسلم اليهود يقولون للنيب 
  ) {)1א{حتريكهم ألسنتهم بذلك : هم؛ والليمسعك ليا بألسنت

مسعت : ثنا عبيد بن سليمان قال: مسعت أبا معاذ يقول: حدثين عن احلسني بن الفرج قال - 535-7673
: يلوي بذلك لسانه يعين! أرعين مسعك: كان الرجل من املشركني يقول} א{: يقول يف قوله الضحاك

  )2(. حيرف معناه
رضي  ثين أيب عن أييه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال: حدثنا حممدبن سعد قال - 536-7674

م كانوا يستهزئون ويلوون ألسنتهم برسول اهللا }א{: اهللا عنهما   صلى اهللا عليه وسلم فإ
 )3(. ويطعنون يف الدين

{: ثنا أبو أمحد الزبريي، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية: نا أمحد بن إسحاق، قالحدث - 537-1438
אא {] كان أناس من اليهود يقولوا أرعنا مسعك، حىت قاهلا أناس من : قال ]2/104سورة البقرة

كما قالت اليهود } אאאא{: فكره اهللا هلم ما قالت اليهود، فقال. املسلمني
  )4(. والنصارى

אאWWא 

אאא{: قولـه تعاىل
א {] 58/8سورة اجملادلة[  

ثنا جرير، عن األعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق، : حدثنا ابن محيد وابن وكيع قاال -  538-26144
السام عليك : ، فقالوايه وسلم صلى اهللا علجاء ناس من اليهود إىل النيب : قالت رضي اهللا عنها  عن عائشة

يا عائشة إن ((: صلى اهللا عليه وسلم السام عليكم، وفعل اهللا بكم وفعل، فقال النيب : يا أبا القاسم، فقلت

                                        
  )1/164(صححه يف التفسري الصحيح  ) 163/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  119/  5( تفسري الطربي ) 1(
  ) 119/  5( تفسري الطربي  - ) 2(
  إسناده ضعيف ) 967/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  119/  5( تفسري الطربي ) 3(
  )  150/  1( تفسري ابن كثري  - )  197/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  469/  1( تفسري الطربي  )4(
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عليهم ما ألست ترينين أرد ((: يا رسول اهللا، ألست ترى ما يقولون؟ فقال: ، فقلت))اهللا ال حيب الفحش
سورة [ }אא{وهذه اآلية يف ذلك نزلت  ))عليكم: يقولون؟ أقول

  )1(.]58/8اجملادلة 
ثنا سفيان، عن األعمش، عن أيب الضحى، : ثنا عبد الرمحن، قال: حدثنا ابن بشار، قال -  539-26145

صلى اهللا عليه كانت اليهود يأتون النيب : قال} אא{ عن مسروق
 )2(. السام عليكم: فيقولون، وسلم 

אאWWא 

{: قولـه تعاىل   אא    א  א 
אאאF142E {] 2/142سورة البقرة[   

ثنا : ثنا سلمة قاال مجيعا: ثنا يونس بن بكري وحدثنا ابن محيد قال: حدثنا أبو كريب قال - 540-1773
شك حممد عن  -أخربين سعيد بن جبري أو عكرمة : حدثين حممد بن أيب حممد قال: حممد بن إسحاق قال

بة وصرفت يف رجب على رأس سبعة ملا صرفت القبلة عن الشام إىل الكع: قال رضي اهللا عنهما  ابن عباس
رفاعة بن  صلى اهللا عليه وسلم املدينة أتى رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عشر شهرا من مقدم رسول اهللا 

ورافع : هكذا قال ابن محيد وقال أبو كريب - قيس وقردم بن عمرو وكعب بن األشرف ونافع بن أيب نافع 
بن األشرف والربيع بن الربيع بن أيب احلقيق وكنانة بن الربيع بن بن أيب رافع واحلجاج بن عمرو حليف كعب 

يا حممد ما والك عن قبلتك اليت كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ : أيب احلقيق فقالوا
{: فأنزل اهللا فيهم. وإمنا يريدون فتنته عن دينه! ارجع إىل قبلتك اليت كنت عليها نتبعك ونصدقك

א J Jא
אאאא{ )3(  

حدثين حممد بن أيب حممد عن : ثنا ابن إسحاق قال: ثنا سلمة قال: حدثنا به ابن محيد قال - 541-1786
صلى اهللا قال ذلك قوم من اليهود للنيب : قال رضي اهللا عنهما عكرمة أو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

                                        
/  17( تفسري القرطيب  - )  279/  3( تفسري عبد الرزاق  .إسناده ضعيف)  14/  28( تفسري الطربي  )1(

/  4( صحيح مسلم  - )  2350/  5( صحيح البخاري  - )  324/  4( تفسري ابن كثري  - )  292
1707  (  

ومسروق )  324/  4( تفسري ابن كثري  - )  293/  17( تفسري القرطيب  - )  14/  28(  الطربي تفسري )2(
  هو الراوي عن عائشة يف الصحيحني

  .إسناده ضعيف ) 344/  1( تفسري الدر املنثور  - )  3/  2( تفسري الطربي ) 3(
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  )1(. ريدون فتنته عن دينهارجع إىل قبلتك اليت كنت عليها نتبعك ونصدقك؛ ي: فقالوا له عليه وسلم 
א{: قوله ثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: حدثنا بشر بن معاذ قال - 542-1787  {قال :

صلى اهللا املدينة وصلى نيب اهللا  صلى اهللا عليه وسلم صلت األنصار حنو بيت املقدس حولني قبل قدوم النيب 
نة مهاجرًا حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا مث وجهه اهللا بعد ذلك إىل الكعبة بعد قدومه املدي عليه وسلم 
لقد اشتاق } אא{: فقال يف ذلك قائلون من الناس. البيت احلرام

א{: عز وجل فقال اهللا . الرجل إىل مولده א  א     
 {] 2( ]2/143سورة البقرة( 

احلسني بن واقد، عن عكرمة،  ثنا: ثنا حيىي بن واضح أبو متيلة قال: حدثنا ابن محيد، قال - 543-1782
صلى أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن النيب : قاال ، واحلسن البصريوعن يزيد النحوي، عن عكرمة

 صلى اهللا عليه وسلم كان يستقبل صخرة بيت املقدس وهي قبلة اليهود، فاستقبلها النيب  اهللا عليه وسلم 
א{: عز وجل عشر شهراً، ليؤمنوا به ويتبعوه، ويدعوا بذلك األميني من العرب، فقال اهللا  سبعة

אאאאא {] 3( ]2/115سورة البقرة(  
{: قوله تعاىل      א     

אא2/144قرة سورة الب[} א[   
{: ثنا أسباط عن السدي: ثنا عمرو بن محاد قال: حدثنا موسى بن هارون قال -  544-1865

אא{: وقوله. أنزل ذلك يف اليهود} אאא
 { يعين هؤالء األحبار والعلماء من أهل الكتاب يعلمون أن التوجه حنو املسجد احلق الذي فرضه اهللا

  )4(. على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده وجل عز 
{: قولـه تعاىل אאא

אF149E {] 2/150سورة البقرة[  

                                        
إسناده  ) 344/  1(  الدر املنثور تفسري - )  248/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  3/  2( تفسري الطربي ) 1(

  .ضعيف
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 347/  1( تفسري الدر املنثور  - )  5/  2( تفسري الطربي ) 2(
إسناده )  158/  1( تفسري ابن كثري  - )  343/  1( تفسري الدر املنثور  - )  4/  2( تفسري الطربي  )3(

  .ضعيف
  ) 355/  1( تفسري الدر املنثور  - )  23/  2( تفسري الطربي ) 4(
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الكتاب يعين بذلك أهل : ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا بشر بن معاذ قال-545-1899
اشتاق الرجل إىل بيت أبيه ودين : إىل الكعبة البيت احلرام صلى اهللا عليه وسلم قالوا حني صرف نيب اهللا 

  )1( .قومه
  

                                        
 - )  258/  1( تفسري ابن أيب حامت  - )  62/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  31/  2( تفسري الطربي ) 1(

  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح  ) 359/  1( تفسري الدر املنثور 
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  :الدراسة 

אא صلى اهللا عليه وسلمא 
ثه ، بل ذهبوا إىل ما ور صلى اهللا عليه وسلم مل يكتف اليهود بسوء االستقبال لرسول اهللا 

صلى اهللا األذية لرسول اهللا , فكان أول أمرهم عليهم السالم  هلم أسالفهم من أذية األنبياء
ا , والتلبيس بتحريف األلفاظ, وبذاءة املنطق, وّيل اللسان, باهلمز عليه وسلم  لتوهم أ

صريح - يكفيها ولو جمرد لفظ سيء , سليمة وليست كذلك، مما يدل على نفوس مريضة
م املشربة باملخادعة والنفاق، وقبل ذلك  - أحيانًا وغري صريح أحيانًا أخرى  تتشفى به قلو

  .الكفر باهللا ورسوله
 }א{: عنها قوهلم صلى اهللا عليه وسلم ومن األلفاظ اليت نبه اهللا نبيه 

ا الزجر والسب واألذية لرسول اهللا  ]4/46سورة النساء [  صلى اهللا عليه وسلم ويقصدون 
  :واملعىن
  .امسع ال أمسعك اهللا: امسع منا غري مسمع، كقول القائل للرجل يسبه - 1
أي مسعنا ما قلته يا حممد وال نطيعك فيه، أي ال يسمع كالمك وإن مسع ال : وقيل - 2

  .يقبل منك
، وإن كان ظاهر اآلية على القول صلى اهللا عليه وسلم حق رسول اهللا وكالمها قبيح يف 

  )1( .وابن كثري األول، واختاره ابن جرير
ى اهللا املؤمنني )2( )راعنا(ومثلها كلمة  من قوهلا ملا فيها من سوء األدب واجلفاء  واليت 

، فنهى اهللا تعاىل املؤمنني أن يتشبهوا بالكافرين يف مقاهلم اهللا عليه وسلم  صلىمع رسول اهللا 
وفعاهلم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقص، فإذا 
أرادوا أن يقولوا امسع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة احلماقة، ومنها الراعن وهو األمحق 

ة الكفارة قوًال وفعًال، وكما روي واألرع ن عن مبالغة فيه، فنهى اهللا تعاىل املؤمنني عن مشا
ا سبة بلغة اليهود: رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس _  وهو ما تنبه له سعد بن معاذ )3( .أ

                                        
  150ص/1تفسري ابن كثري ج 471ص/1تفسري الطربي ج )1(
  )13/182لسان العرب ( واالْسِرتْخاء الـُحْمقُ : الرُُّعونة و.  الـُمْستَـْرخي منطقه فـي اَألْهَوجُ  :اَألْرَعنُ  )2(
  252ص/1السيوطي ج - الدر املنثور  )3(
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ا النيب  لئن مسعتها من ((: ، فقاليه وسلم صلى اهللا علحني مسع ناسًا من اليهود خاطبوا 
  )1( .))أحد منكم ألضربن عنقه

اهم اهللا أن يسخروا من قول حممد ((: وقال احلسن الراعن من القول السخري منه 
  .))وما يدعوهم إليه من اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم 
  )2(." إذا أرادوا أن حيمقوا إنساناً قالوا راعناً : من الرعونة: "وقال البخاري
  :ثالثة أقوال} א{يف : قد قيل: "وقال الزجاج

ذه الكلمة، وكانوا يسبون النيب أْرِعنا َمسَْعَك، وكانت اليهو : األول - 1 د تتسابَّ بينها 
م، فلما مسعوا هذه الكلمة اغتنموا أن ُيظهروا َسبَُّه بلفظ يسمُعُه  صلى اهللا عليه وسلم  يف بيو

على ذلك،  واملسلمني صلى اهللا عليه وسلم وال يلحقهم يف ظاهره شيء، فأظهر اهللا النيب 
ى عن الكلمة   .و

ال : من املراعاة واملكافأة، فأُمروا أن خياطبوه بالتعزير والتوقري، فقيل هلم : الثاين - 2
أي } א{أي كافئنا يف املقال، كما يقول بعضكم لبعض، بل قولوا } א{تقولوا 
  .أمهلنا

ا} א{أن الكلمة : الثالث  - 3  كانت جتري ْجمرى اهلُْزء والسخرية، فُنهوا أن يلِفظوا 
   )3( .صلى اهللا عليه وسلم حبضرة النيب 

م كانوا خيشون أن يشتموا النيب   صلى اهللا عليه وسلم وقول اليهود على سبيل التورية أل
مواجهة، فيحتالون على سبه وشتمه عن هذا الطريق امللتوي، الذي ال يسلكه إّال من كان 

ذي يتخذه اليهود ذريعة، وأمروا مثلهم من السفهاء ومن مث جاء النهي للمؤمنني عن اللفظ ال
كي يفوتوا على . أن يستبدلوا به مرادفه يف املعىن، الذي ال ميلك السفهاء حتريفه وإمالته

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا : قال_  عن ابن عمر اليهود غرضهم السيء، كما يف احلديث
   )4( .))من تشبه بقوم فهو منهم((: وسلم 

                                        
  163ص/8فتح الباري ج )1(
  1625ص/4صحيح البخاري ج )2(
  )13/182لسان العرب ( )3(
  2831 برقم الصغري معاجلا صحيح وصححه األلباين يف 44ص/4رواه أبو داود ج )4(
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كانت كلمة لليهود مبعىن السب } א{: أن قوله وأما القول الذي حكي عن عطية
فإن ذلك غري : "قائالً  أخذًا منهم ذلك عنهم؛ فنقده الطربي والسخرية، فاستعملها املؤمنون
كالمًا ال يعرفون معناه مث يستعملونه   خذوا من كالم أهل الشركجائز يف صفة املؤمنني أن يأ

، ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة صلى اهللا عليه وسلم بينهم ويف خطاب نبيهم 
ا كانت كلمة صحيحة مفهومة من كالم العرب وافقت كلمة من كالم اليهود بغري اللسان  أ

فعلم اهللا جل . أرعين مسعك وفرغه لتفهم عين: ريب هي عند اليهود سب، وهي عند العربالع
، وأن معناها منهم خالف معناها صلى اهللا عليه وسلم ثناؤه معىن اليهود يف قيلهم ذلك للنيب 

لئال جيرتئ  صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني عن قيلها للنيب  عز وجل يف كالم العرب، فنهى اهللا 
 ."به صلى اهللا عليه وسلم ان معناه يف ذلك غري معىن املؤمنني فيه أن خياطب رسول اهللا من ك

)1(  
من بعده من توضيح األلفاظ صلى اهللا عليه وسلم وهذا الذي امتثله صحابة رسول اهللا 

 عن اللفظ وسياقها على مراد السامع وليس احلاكي، وأنه جيب العدول إىل اللفظ البني
بلسان ) مرتس(إنه ذكر يل أن ((أنه كتب إىل أهل الكوفة _  املوهم، فقد روي عن عمر

  )2( .))األمنة فإن قلتموها ملن ال يفقه لسانكم فهو آمن الفارسية
 يوم فتح سوق األهواز_  أبو موسى األشعري: الصحايب اجلليل_ ونفذ وصية عمر 

وسعى رجالن من املسلمني خلفه فبينما يسعى ويسعيان إذ قال  فسعى رجل من املشركني
يضرب أعناق األسارى حىت _ ذاه فجاءا به وأبو موسى فقام الرجل فأخ) مرتس(أحدمها لـه 

: _انتهى األمر إىل الرجل فقال أحد الرجلني إن هذا قد جعل لـه األمان فقال أبو موسى 
إنه كان يسعى ذاهبًا يف األرض وقلت لـه مرتس فقام، فقال أبو : فقد جعل له األمان قال

  )3(  .يا سبيله فخليا سبيل الرجلهذا أمان فخل: ال ختف قال: وما مرتس؟ قال_ موسى 

                                        
  472ص/1تفسري الطربي ج )1(
إذا قال مرتس فقد آمنه إن ( ولفظه1157/ 3وأصله يف صحيح البخاري  511ص/6مصنف ابن أيب شيبة ج )2(

ومرتس كلمة فارسية معناها ال ختف وهي بفتح امليم وتشديد املثناة :قال ابن حجر). اهللا يعلم األلسنة كلها
  ) 275ص/6فتح الباري ج(ملة وقد ختفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم واسكان الراء بعدها مه

  511ص/6مصنف ابن أيب شيبة ج )3(
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ا اليهود  قوهلم  صلى اهللا عليه وسلم نبينا حممد  - لعنهم اهللا  - ومن األلفاظ اليت آذى 
بينما هو جالس مع  صلى اهللا عليه وسلم أن نيب اهللا : فعن أنس بن مالك، )السام(

صلى اهللا عليه وسلم عليه، فقال نيب اهللا أصحابه، إذ أتى عليهم يهودي، فسلم عليهم، فردوا 
سام عليكم، أي : بل قال((: سلم يا رسول اهللا، قال: قالوا ))هل تدرون ما قال؟ ((: 

نعم، : قال ))م؟ أقلت سام عليك((: صلى اهللا عليه وسلم ، فقال النيب ))تسأمون دينكم
: ))إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك((: صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب 

يهم عل صلى اهللا عليه وسلم ، ألن اهللا يستجيب دعاء الرسول  )1(. أي عليك ما قلت
أو مل ((: قال ))أو مل تسمع ما قالوا؟((: رضي اهللا عنها ودليل ذلك ملا قالت عائشة 

  )2(  .))تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب يل فيهم وال يستجاب هلم يف

م دعوا عليه باملوت- يعنون به املوت ) السام(وقوهلم  رضي  ومنه حديث عائشة - كأ
ا مسعت النيب  اهللا عنها  إن هذه احلبة السوداء شفاء من  ((: يقول صلى اهللا عليه وسلم أ

  )3( .))كل داء إال من السام قلت وما السام قال املوت
 كما يف حديث أنس  )4(باملد من السآمة وهو امللل أي تسأمون دينكم، ) السآم(وقيل

_  
א{: مبا مل حييه به اهللا كما قال تعاىل صلى اهللا عليه وسلم فاليهود حييون رسول اهللا 

א{ ] م يقولون  ]58/8سورة اجملادلة وحجتهم يف ذلك أ
فلو كان يف أنفسهم لو كان هذا نبياً لعذبنا اهللا مبا نقول لـه يف الباطن؛ ألن اهللا يعلم ما نسره 

أي } {هذا نبيًا حقا ألوشك أن يعاجلنا اهللا بالعقوبة يف الدنيا فقال اهللا تعاىل
وجهلوا أن الباري تعاىل حليم  ) {)5א{جهنم كفايتهم يف الدار اآلخرة 

  .ال يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه
                                        

هذا حديث حسن صحيح قال ابن كثري وأصل حديث أنس خمرج يف : وقال 407ص/1سنن الرتمذي ج) 1(
  41ص/8وانظر جممع الزوائد ج) .324ص/4تفسري ابن كثري ج(الصحيح 

  2243ص/5خاري جصحيح الب )2(
  2153ص/5صحيح البخاري ج )3(
  280ص/12و لسان العرب ج113ص/22عمدة القاري ج )4(
  بتصرف يسري 324ص/4تفسري ابن كثري ج )5(
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ال أحد أصرب على األذى من اهللا ((: قال اهللا عليه وسلم  صلىوقد ثبت أن النيب  
لسرائرهم،  فأنزل اهللا تعاىل هذا كشفاً  )1( )).يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم

  )2(. صلى اهللا عليه وسلم  للبواطنهم، معجزة لرسو  وفضحاً 
  

א 
القبلة من املسجد  بتحويل صلى اهللا عليه وسلم  رسوله - تبارك وتعاىل  - حينما أمر اهللا 

{ :قال، إىل املسجد احلرام األقصى א    
א    א    אאא   

   א    א   א א {] سورة البقرة
2/144[   

عشر  ستة إىل بيت املقدس صلى صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  أن((يف الصحيح  
البيت، وأنه صلى أول صالة  قبلشهرًا أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته 

معه، فمر على أهل  يصليصالها صالة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان 
 مكة قبل صلى اهللا عليه وسلم النيب  أشهد باهللا لقد صليت مع: وهم راكعون، قال املسجد

   )3(.)) فداروا كما هم قبل البيت
إىل بيت املقدس، لذا  املسلمني توجهويف حتويل القبلة خمالفة لليهود الذين كان يعجبهم 

وقد امتد أثرهم  ،حول هذا األمر التساؤلوجدوها فرصة ساحنة، ومناسبة عظيمة فأكثروا من 
آمنا به كل من عند : مسعنا وأطعنا وقالوا: قالواف املسلمون أما, إىل املسلمني، وإىل غريهم
 صلى اهللا عليه وسلم وآذوا رسول اهللا قبله،  ياءخالف قبلة األنب: ربنا، وأما اليهود فقالوا

كما رجع إىل قبلتنا : فقالوا لكان يصلي إىل قبلة األنبياء، وأما املشركون نبياً لو كان : بقوهلم
 حممديدرى  ما: فقالوا رجع إليها إال أنه احلق، وأما املنافقون ديننا وما أن يرجع إىل يوشك

 ،باطل علىأين يتوجه، إن كانت األوىل حقاً فقد تركها، وإن كانت الثانية هي احلق فقد كان 

                                        
   2160ص/4و مسلم ج 2687ص/6رواه البخاري ج )1(
  292ص/17انظر تفسري القرطيب ج )2(
  .1631ص/4صحيح البخاري ج )3(
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{: وكان األمر كما أخرب اهللا تعاىل א  א א   
אאאאF142E {] سورة

  )1( .]2/142البقرة 
هذه التساؤالت بإحياء من اليهود الذين ذهبت طائفة منهم إىل املسلمني  كل وكانت  
فقد حتولتم عنها، وإن   عن صالتكم حنو بيت املقدس، إن كانت هدى أخربونا(: قائلني

ا، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضاللة؟ فقال  ضاللةكانت  فقد دنتم اهللا 
ى اهللا تعاىل عنه، فقال اليهود  أمر اهللا تعاىل به، وإن الضاللة ما اهلدى ما إن: املسلمون
قد مات قبل حتول القبلة  فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا، وكان: للمسلمني

 من، وكانا من بين سلمة ، والرباء بن معرورمن بين النجار املسلمني، أسعد بن زرارة من
 يا: وقالوا ،ى اهللا عليه وسلم صل، ومات رجال آخرون، فانطلق عشائرهم إىل النيب النقباء

 وهمفكيف بإخواننا الذين ماتوا  عليه السالم رسول اهللا لقد صرفك اهللا إىل قبلة إبراهيم 
{: ، فأنزل اهللا تعاىل قوله يف سورة البقرةُيصلُّون إىل بيت املقدس א א

א
אאאא{  ] سورة

  .)2( ]2/143البقرة 
{ رمحه اهللا  كثري  ابن يقول  א { :"ت إىل بي صالتكم أي

ا عند  وهكذا زادت هذه احلادثة املؤمنني إمياناً  ،)3(" اهللاملقدس قبل ذلك ماكان يضيع ثوا
م خاسئني مدحورين باهللاوتصديقًا  كل ذلك منهم   .تعاىل ورسوله، وانقلب اليهود على أعقا

الطويل عند   رضي اهللا عنها أن مّن اهللا على نبيه واملؤمنني كما يف حديث عائشة, حسداً 
م ال حيسدونا على شيء كما حيسدونا ((: قال صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا  أمحد إ

                                        
  216/ 8ر فتح الباري وانظ 1/249كثري،   ابن تفسري )1(
هذا حديث  حديث حسن صحيح ورواه احلاكم وقال: وقال208ص/5ورواه الرتمذي ج ص/2تفسري الطربي ج )2(

  )295ص/2املستدرك على الصحيحني ج( صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
  .1/252كثري،   بنتفسري ا )3(
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على يوم اجلمعة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها، وعلى القبلة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها، 
  )1( .))وعلى قولنا خلف اإلمام آمني

                                        
  515رقم رتهيبوال الرتغيب صحيح وصححه األلباين يف 134ص/6مسند اإلمام أمحد ج )1(
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אאWאאصلى اهللا عليه وسلم אאW 
  :اآلثار

  ]2/102سورة البقرة [} אא{: قوله تعاىل
رضي اهللا عنها  اثنا ابن منري، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: حدثنا ابن وكيع، قال - 546-1407

بين زريق يقال لـه لبيد بن األعصم، حىت  يهودي من يهود  صلى اهللا عليه وسلم سحر رسول اهللا : ، قالت
  )1(. خييل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله  صلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا 

كان عروة : أخربين يونس، عن ابن شهاب، قال: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال -  547-1408
، صلى اهللا عليه وسلم أن يهود بين زريق عقدوا عقد سحر لرسول اهللا : حيدثان وسعيد بن املسيب بن الزبري

صلى اهللا فأرسل رسول اهللا . فجعلوها يف بئر حزم حىت كان رسول اهللا ينكر بصره ودله اهللا على ما صنعوا
سحرتين ((:يقول يه وسلم صلى اهللا علإىل بئر حزم اليت فيها العقد فانتزعها، فكان رسول اهللا  عليه وسلم 
 )2( .))يهود بين زريق

  

                                        
صحيح  - )  575/  4( تفسري ابن كثري  - )  253/  20( تفسري القرطيب  - )  460/  1( تفسري الطربي  )1(

  )  1173/  2( سنن ابن ماجه  - )  545/  14( ابن حبان 
  198ص/2الطبقات الكربى ج)  460/  1( تفسري الطربي  )2(
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  :الدراسة

  :إيذاؤه بالسحر

إّال وسلكوها، ومن هذه  صلى اهللا عليه وسلم مل يرتك اليهود حماولة ألذية الرسول 
كما   احملاوالت عقد السحر الذي يشتهرون به على يد رجل منهم يقال له لبيد بن األعصم

 صلى اهللا عليه وسلم سحر رسول اهللا (( :قالت رضي اهللا عنها  عن عائشةف: يف الصحيحني
 خييل صلى اهللا عليه وسلم ه لبيد بن األعصم حىت كان رسول اهللا ـل يقال من بين زريق رجل

كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا   اإذإليه أنه يفعل الشيء وما فعله حىت 
فقعد أحدمها  )1(فيما استفتيته فيه أتاين رجالن  أفتاينيا عائشة أشعرت أن اهللا ((: مث قال

 )2( ،مطبوب :فقال ؟ما وجع الرجل :لصاحبه أحدمهاعند رأسي واآلخر عند رجلي فقال 
يف مشط ومشاطة وجف  :قال ؟يف أي شيء :قال ،لبيد بن األعصم :قال ؟من طبه :قال

 صلى اهللا عليه وسلم فأتاها رسول اهللا  ،يف بئر ذروان :قال ؟وأين هو :قال ،ذكر خنلةطلع 
أو كأن رؤوس خنلها  ،نقاعة احلناء ماءهايا عائشة كأن  :فجاء فقال ،ناس من أصحابه يف

اهللا فكرهت أن أثور  قد عافاين :قال ؟استخرجتهيا رسول اهللا أفال  :قلت ،رؤوس الشياطني
ا فدفنت على الناس فيه شراً    )3(  .))فأمر 

                                        
ما جربيل وميكائيل )1(   40ص/5ومصنف ابن أيب شيبة ج 2/196يف طبقات ابن سعد أ
يقال طب الرجل بالضم إذا : "قال ابن حجر) 2252ص/5صحيح البخاري ج(يف رواية اخرى يعين مسحورا  )2(

  )228ص/10فتح الباري ج( "سحر يقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤال كما قالوا للديغ سليم
عن عمر بن :‘ ود سحر النيب و قصة طلب اليه، 1719ص/4و مسلم ج 2174ص/5رواه البخاري ج) 3(

من احلديبية يف ذي احلجة ودخل احملرم جاءت رؤساء يهود الذين بقوا باملدينة ممن ‘ احلكم قال ملا رجع رسول اهللا 
يظهر اإلسالم وهو منافق إىل لبيد بن األعصم اليهودي وكان حليفا يف بين زريق وكان ساحرا قد علمت ذلك 

موم فقالوا له يا أبا األعصم أنت أسحر منا وقد سحرنا حممدا فسحره منا الرجال يهود أنه أعلمهم بالسحر وبالس
والنساء فلم نصنع شيئا وأنت ترى أثره فينا وخالفه ديننا ومن قتل منا وأجلى وحنن جنعل لك على ذلك جعال 

مشط وما ميشط من فعمد إىل ‘ على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه فجعلوا له ثالثة دنانري على أن يسحر رسول اهللا 
الرأس من الشعر فعقد فيه عقدا وتفل فيه تفال وجعله يف جب طلعة ذكر مث انتهى به حىت جعله حتت أرعوفة البئر 

أمرا أنكره حىت خييل إليه أنه يفعل الشيء وال يفعله وأنكر بصره حىت دله اهللا عليه فدعا جبري ‘ فوجد رسول اهللا 
على موضع يف بئر ذروان حتت أرعوفة البئر فخرج جبري حىت استخرجه مث  بن إياس الزرقي وقد شهد بدرا فدله

أرسل إىل لبيد بن األعصم فقال ما محلك على ما صنعت فقد دلين اهللا على سحرك وأخربين ما صنعت قال حب 
).  226ص/10فتح الباري ج(وانظر 197ص /2رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ج) الدنانري يا أبا القاسم
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ومل يؤثر فيه هذا السحر إّال على جسده فقط ال , ولكن اهللا جناه منه وشفاه بفضله ومنه
قوله ن الذي أصابه كان من جنس املرض أعلى  على ما يقوله ويبلغه عن ربه،  والذي يدل

ويؤيد ذلك حديث ابن  )).أما أنا فقد شفاين اهللا((: يف حديث آخر صلى اهللا عليه وسلم 
وأخذ عن النساء  صلى اهللا عليه وسلم مرض النيب ((: عند ابن سعد رضي اهللا عنهما  عباس

  )1( )).والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان
ا تنايف  - صلى اهللا عليه وسلم سحر الرسول  - على مسألة , واعرتض بعض العلماء أل

بأنواع  عليهم السالم ن اهللا سبحانه وتعاىل يبتلي رسله فإ, وليست كذلك. العصمة عندهم
م،البالء، فيزداد بذلك أجرهم، ويعظ مل يعصم (واحد منهم  - فداه أيب وأمي - وهو م ثوا

، وكسرت البيضة أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد منه عليه الصالة والسالم، بل
حلقات املغفر، وسقط يف بعض احلفر اليت كانت  على رأسه، ودخلت يف وجنتيه بعض

أصابه شيء مما أصاب من قبله من  ، فقدشديداً  هناك، وقد ضيقوا عليه يف مكة تضييقاً 
اهللا به درجاته، وأعلى به مقامه، وضاعف به حسناته، ولكن  الرسل، ومما كتبه اهللا عليه، ورفع

يستطيعوا قتله وال منعه من تبليغ الرسالة، ومل حيولوا بينه وبني ما جيب  اهللا عصمه منهم فلم
، ومن االبتالء الذي  عليه وسلم صلى اهللالرسالة وأدى األمانة  البالغ فقد بلغ عليه من

  )2( .)ما أصابه من السحر صلى اهللا عليه وسلم أوذي به الرسول 
                                                                                                                  

  :رواية للبيهقي ويف
غدا ومعه أصحابه إىل البئر فنزل رجل فاستخرج جف طلعة من حتب الراعوفة فإذا فيها مشط ‘ فلما أصبح رسول اهللا 

وإذا فيها أبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة ‘ ومن مشاطة رأسه وإذا متثال من مشع متثال رسول اهللا ‘ رسول اهللا 
ال يا حممد قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة من شر ما خلق وحل عقده حىت فرغ عقدة فأتاه جربيل باملعوذتني فق

منها وحل العقد كلها وجعل ال ينزع إبرة إال جيد هلا أملا مث جيد بعد ذلك راحة فقيل يا رسول اهللا لو قتلت 
  687ص/8ور جوالدر املنث 7/94الدالئل) اليهودي فقال قد عافاين اهللا وما وراءه من عذاب اهللا أشد فأخرجه 

   227:  10فتح الباري و  198ص/2الطبقات الكربى ج )1(
يف كتابه أحكام ) اجلصاص ( فمن هؤالء العلماء . هناك بعض العلماء أنكروا هذا احلديث ، وردوه ردًا منكراً ) 2(

  ) . . . .ومثل هذه االخبار من وضع امللحدين تلعبًا باحلشو الطغام : (حيث قال  ) 49:  1 (: القرآن 
وال غرابة يف أن ال يقبل هذا اخلرب ملا برهن عليه ، وإن كان : ( ومنهم الشيخ مجال الدين القامسي يف حيث قال 

. . خمرجًا يف الصحاح ، وذلك ألنه ليس كل خمرج فيها ساملًا من القدح والنقد سنداً أو معىن كما يعرفه الراسخون 
قد انكر بعض املبتدعة هذا احلديث بسبب انه حيط من منصب و  :(قال املازري، وغريهم )حماسن التأويل( .))

الذى ادعاه هؤالء املبتدعة باطل الن الدالئل القطعية قد قامت على صدقه و صحته  النبوة و يشكك فيه و هذا
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  :إيذاؤه بالسم

 صلى اهللا عليه وسلم آثارًا يف حماولة اليهود سم رسول اهللا  رمحه اهللا  مل يورد الطربي
 ، عن أيب هريرةصلى اهللا عليه وسلم بينا وسنورد هذه احملاولة الرتباطها الوثيق بأذية اليهود لن

                                                                                                                  
سببها الدنيا الىت مل يبعث ب عصمته فيما يتعلق بالتبليغ و جيويز ما قام الدليل خبالفه باطل و اما ما يتعلق بامور و

نقله  - ان خييل اليه من امور الدنيا ما ال حقيقة له و ال كان مفضال من اجلها و هو مما يعرض للبشر فغري بعيد
وقد أجاب العلماء ) 226ص/10وابن حجريف فتح الباري ج 174ص/14النووي يف شرح صحيح مسلم ج

  :عن هذه الشبهة باآليت 
جوز أن يصيبه ما يصيب البشر من األوجاع واألمراض وتعدي اخللق عليه بشر ، في ‘من املعلوم أن الرسول : أوًال  - 1

وظلمهم إياه كسائر البشر إيل أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا اليت مل يبعث ألجلها ، وال كانت الرسالة 
ء وغري ذلك، يصيبه ما يصيب الرسل من أنواع البال‘ مل يعصم من هذه االمور ، وقد كان ‘من أجلها فإنه عليه 

ه، كأن ـفغري بعيد أن يصاب مبرض أو اعتداء أحد عليه بسحر وحنوه خييل إليه بسببه يف أمور الدنيا ما ال حقيقة ل
إنك توعك : ه ـيعوده قائًال ل ةحد الصحابأ ‘نه جاء للرسول أخييل إليه أنه وطىء زوجاته وهو مل يطأهن، وحدث 

ن اإلصابة أو املرض أو السحر ال يتجاوز ذلك أإال  )).ك الرجالن منكمإين أوعك كما يوع((:يا رسول اهللا فقال 
إيل تلقي الوحي عن اهللا سبحانه وتعاىل وال إيل البالغ عن ربه إيل الناس لقيام األدلة من الكتاب والسنة وإمجاع 

من  ‘والذي وقع للرسول . غه وسائر ما يتعلق بشؤون الدينيف تلقي الوحي وإبال ‘سلف االمة على عصمته 
ه بالوحي وبالرسالة اليت كلف ـالسحر هو نوع من املرض الذي يتعلق بالصفات والعوارض البشرية والذي ال عالقة ل

من السحر هو نقصًا وعيبًا وليس األمر كما يظنون ألن ما  ‘صاب الرسول أبإبالغها ، لذلك يظن البعض أن ما 
نبياء صلوات اهللا ألمراض واآلالم وحنو ذلك، فاألعراض البشرية كأنواع األه هو من جنس ما كان يعرتيه من اـقع لو 

قالت رسلهم إن حنن إال بشر {: وسالمه عليهم يعرتيهم من ذلك ما يعرتي البشر كما قال اهللا سبحانه وتعاىل 
أنه كان خييل إليه أنه فعل الشيء وال يفعله، فليس يف  وأما ما ورد} مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده

} ُخيَيَُّل ِإَلْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى{كما حصل ملوسى هذا ما يدخل عليه داخلة يف شيء من تبليغه وشريعته  
: وجاء يف مرسل عبد الرمحن بن كعب عند ابن سعد ان أخت لبيد بن االعصم قالت  ]20/66سورة طـه [

فتح الباري  .ل فوقع الشق االو  )).إن يكن نبيًا فسيخرب، وإال فسيذهله هذا السحر حىت يذهب عقله((
  227ص/10ج

: ن اهللا يقول أما دعواهم أن السحر من عمل الشيطان والشيطان ال سلطان له على عباد اهللا أل: ثانيًا  - 2
وال شك  أي يف االغواء] 15/42سورة احلجر [} ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ {

اَدى َربَُّه َأينِّ َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَ {: Àأيوب  كما قال اهللا عنال ينفيه القرآن   مدأبيف  لألنبياءأن اصابة الشيطان 
ْيَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذابٍ  } َفَأْوَجَس ِيف نـَْفِسِه ِخيَفًة مُّوَسى{:À موسىوقوله عن ] 38/41سورة ص [} َمسَِّينَ الشَّ

، إال ان تأثري السحر كما قررنا ‘فهذا التخيل الذي وقع ملوسى يطابق التخيل الذي وقع للرسول ] 20/67سورة طـه [
إيل حد االخالل يف تلقي الوحي والعمل به وتبليغه للناس ، ألن النصوص قد دلت على عصمة  ال ميكن أن يصل

  . الرسل يف ذلك 
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، ))شاة فيها سم صلى اهللا عليه وسلم أهديت لرسول اهللا  ملا فتحت خيرب((: أنه قال_ 
هنا من اليهود فجمعوا لـه،   ن كان هاامجعوا يل م(( :صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا 

إين سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟  :صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم رسول اهللا 
أبونا : من أبوكم؟ قالوا :صلى اهللا عليه وسلم نعم يا أبا القاسم، فقال هلم رسول اهللا : فقالوا

صدقت : وكم فالن، فقالواكذبتم بل أب :صلى اهللا عليه وسلم فالن، فقال رسول اهللا 
نعم يا أبا القاسم وإن  : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: ررت، فقالوب

من أهل  :صلى اهللا عليه وسلم كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته يف أبينا، قال هلم رسول اهللا 
 :وسلم صلى اهللا عليه فقال هلم رسول اهللا . نكون فيها يسريًا مث ختلفوننا فيها: النار؟ فقالوا

فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم : اخسئوا فيها واهللا ال خنلفكم فيها أبداً، مث قال هلم
نعم، فقال ما محلكم على : فقال هل جعلتم يف هذه الشاة مساً؟ فقالوا: عنه؟ قالوا نعم
  )1(.)) أردنا إن كنت كذاباً نسرتيح منك، وإن كنت نبياً مل يضرك: ذلك؟ فقالوا
وأصحابًا لـه على شاة  صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة يهودية دعت النيب ((: ويف رواية

: لقمة فوضعها مث قال هلم صلى اهللا عليه وسلم مصلية، فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول اهللا 
أردت أن : ويلك ألي شيء مسمتين، قالت: أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة، فقال لليهودية

ك أن أريح الناس منك، وأكل منها بشر يضرك، وإن كان غري ذلأعلم إن كنت نبيًا فإنه ال 
  )2( .))صلى اهللا عليه وسلم فمات فقتلها رسول اهللا _  بن الرباء

مست شاة  حيدث أن يهودية من أهل خيرب_  كان جابر بن عبد اهللا((: ويف رواية
ا  صلى اهللا عليه وسلم فأخذ رسول اهللا  ،صلى اهللا عليه وسلم لرسول اهللا  مصلية مث أهد

 :صلى اهللا عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، مث قال هلم رسول اهللا 
ت أمسم: إىل اليهودية فدعاها فقال هلا صلى اهللا عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول اهللا 

نعم، : أخربتين هذه يف يدي للذراع، قالت: ن أخربك؟ قالم: هذه الشاة؟ قالت اليهودية
قلت إن كان نبيًا فلن يضره، وإن مل يكن اسرتحنا منه، : فما أردت إىل ذلك؟ قالت: قال

ومل يعاقبها، وتويف بعض أصحابه الذين أكلوا من  صلى اهللا عليه وسلم فعفا عنها رسول اهللا 

                                        
  11355والنسائي  5777والبخاري  2/451رواه اإلمام أمحد ) 1(
  وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 242ص/3رواه احلاكم يف املستدرك ج) 2(
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على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة،  سلم صلى اهللا عليه و الشاة، واحتجم رسول اهللا 
  )1(  .))من األنصار بالقرن والشفرة وهو موىل لبين بياضة حجمه أبو هند

صلى اهللا مأن النيب ملا اط(( قال ابن إسحاق والذي وضع لـه السم زينب بنت احلارث
شاة مشوية  أهدت لـه زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم بعد فتح خيرب عليه وسلم 

هلا الذراع فأكثرت فيها من السم، فلما : وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل
فذكر القصة  فأساغ لقمته بشر بن الرباء تناول الذراع الك منها مضغة ومل يسغها، وأكل معه

  .))وأنه صفح عنها وأن بشر بن الرباء مات منها
وإن كان الفاعل واحدة من اليهود إالّ أن الفعل ينسب هلم مجيعاً كما يف رواية البخاري 

  ))هل جعلتم يف هذه الشاة مساً؟((: السابقة
فكان يعاوده بني حني , دائم صلى اهللا عليه وسلم وكان أثر هذا السم على رسول اهللا 

رضي اهللا  قالت أم سلمة: قال_  ، فعن ابن عمرصلى اهللا عليه وسلم وآخر، بل يف كل عام 
: قال .))ومة اليت أكلتيا رسول اهللا ال يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة املسم((: عنها 

 زالت ما((: ويف رواية )2(  .))ما أصابين شيء منها إال وهو مكتوب علي وآدم يف طينته((
ري قطع أوان هذا كان حىت ،عام كل تعاودين خيرب أكلة   )3(  .))أ

الذي شاركه  ، فقد زارته أم بشرصلى اهللا عليه وسلم مث كانت بإذن اهللا سببًا يف وفاته 
يف وجعه الذي  صلى اهللا عليه وسلم لى رسول اهللا دخلت ع((: أكل الشاة املسمومة، قالت

م بابين: قبض فيه فقلت إال الطعام , بأيب أنت يا رسول اهللا ما تتهم بنفسك؟ فإين ال ا
صلى اهللا عليه مات قبل النيب  وكان ابنها بشر بن الرباء بن معرور - , الذي أكله معك خبيرب

م غريه(( :صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا  ))-  وسلم  ا هذا أوان انقطاع وأنا ال أ
ري رضي اهللا ، قالت عائشة رضي اهللا عنها  وهو ما صرح به ألم املؤمنني عائشة )4( .))أ
 يا عائشة(( .))يقول يف مرضه الذي مات فيه صلى اهللا عليه وسلم كان النيب (( :عنها 

                                        
  173ص/4رواه ابو داود ج) 1(
   4422 وضعفه األلباين يف السلسة الضعيفه رقم 1174ص/2نن ابن ماجه جس) 2(
   5629برقم الصغري اجلامع صحيحرواه ابو نعيم وصححه األلباين يف ) 3(
هذا صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه املستدرك على : و احلاكم وقال 175ص/4رواه ابو داود ج) 4(

  242ص/3الصحيحني ج
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ري  رضي اهللا عنها  ما أزال أجد أمل الطعام الذي أكلت خبيرب، فهذا أوان وجدت انقطاع أ
  )1(  .))من ذلك السم

حىت يكون نبياً  صلى اهللا عليه وسلم شهادة لرسول اهللا  وقد عدها بعض الصحابة
 صلى اهللا عليه وسلم ألن أحلف تسعًا أن رسول اهللا ((: _ شهيداً، قال عبد اهللا بن مسعود

اختذه نبياً  عز وجل ك أن اهللا قتل قتًال أحب إيل من أن أحلف واحدة إنه مل يقتل، وذل
  )2( .))واختذه شهيداً 

{: وهكذا هم اليهود كما هو وصف اهللا هلم مع األنبياء
F87E {] 2/87سورة البقرة[  

 

                                        
  .1611ص/4صحيح البخاري ج) 1(
املستدرك ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: واحلاكم وقال 381ص/1رواه اإلمام أمحد ج) 2(

  34ص/9وقال اهليثمي ورجاله رجال الصحيح جممع الزوائد ج )60ص/3على الصحيحني ج
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  :واليهود صلى اهللا عليه وسلم املواجهة القتالية بني الرسول : املطلب السادس

  :اآلثار

W 

سورة [} F12Eאא{: قوله تعاىل
   ]3/12آل 

ثين حممد بن أيب : ثنا يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، قال: أبا كريب حدثنا، قال - 548-5241
ملا أصاب رسول اهللا : ، قالرضي اهللا عنهما  حممد موىل زيد، عن سعيد بن جبري أو عكرمة، عن ابن عباس

معشر يهود،  يا((: قريشًا يوم بدر فقدم املدينة، مجع يهود يف سوق بين قينقاع فقال صلى اهللا عليه وسلم 
يا حممد ال تغرنك نفسك إنك قتلت نفراً من قريش  : ، فقالوا))أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً 

عز فأنزل اهللا ! تأت مثلناكانوا أغماراً ال يعرفون القتال، إنك واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس، وأنك مل 
إىل  }אא{: يف ذلك من قوهلم وجل 
  )1( }א{: قوله

אאאא{: قولـه تعاىل
א     א א  א  א א 

F186E {] 3/186 عمرانسورة آل[  
يف  قال عكرمة: يج، قالثنا حجاج، عن ابن جر : ثنا احلسني، قال: حدثنا به القاسم، قال - 549-6628
אא{: قوله אאא

אא{ بكر رضوان اهللا ، ويف أيبصلى اهللا عليه وسلم نزلت هذه اآلية يف النيب : قال 
إىل  _أبا بكر الصديق  صلى اهللا عليه وسلم بعث النيب : عليه، ويف فنحاص اليهودي سيد بين قينقاع، قال

فجاء أبو بكر  .))ال تفتاتن علي بشيء حىت ترجع((: فنحاص يستمده، وكتب إليه بكتاب، وقال أليب بكر
قد احتاج ربكم أن منده ؟ فهم أبو بكر أن يضربه : بالسيف، فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قالوهو متوشح 

: فكف؛ ونزلت .))ال تفتاتن علي بشيء حىت ترجع((: صلى اهللا عليه وسلم بالسيف، مث ذكر قول النيب 
}  א       א   א  { ] سورة آل

                                        
نن أيب داود س 158:ص 2:الدر املنثور ج 604:ص 2:تفسري ابن أيب حامت ج)  11/  20( تفسري الطربي ) 1(

   154:ص 3:ج



  
418 

  )1( ]3/180عمران 
: يف قوله أخربنا معمر، عن الزهري: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال -  550-6629
}אאאאאא {هو  : قال

وأصحابه يف شعره، ويهجو النيب  صلى اهللا عليه وسلم شركني على النيب كعب بن األشرف، وكان حيرض امل
. ، فانطلق إليه مخسة نفر من األنصار فيهم حممد بن مسلمة، ورجل يقال لـه أبو عبسصلى اهللا عليه وسلم 

م، وقالوا يدن فل: جئناك حلاجة، قال: فأتوه وهو يف جملس قومه بالعوايل؛ فلما رآهم ذعر منهم، فأنكر شأ
ا، فقال: فجاءه رجل منهم فقال, إيل بعضكم، فليحدثين حباجته : جئناك لنبيعك أدراعًا عندنا لنستنفق 

فأتوه، . فواعدوه أن يأتوه عشاء حني هدأ عنهم الناس, واهللا لئن فعلتم لقد جهدمت منذ نزل بكم هذا الرجل
م: قال, ما طرقك هؤالء ساعتهم هذه لشيء مما حتب: فنادوه، فقالت امرأته م حدثوين حبديثهم وشأ . إ

أترهنوين أبناءكم؟ وأرادوا أن يبيعهم : فأخربين أيوب عن عكرمة أنه أشرف عليهم فكلمهم، فقال: قال معمر
أترهنوين : فقال, فقالوا إنا نستحيي أن تعري أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق، وهذا رهينة وسقني: متراً، قال

الناس، وال نأمنك، وأي امرأة متتنع منك جلمالك؟ ولكنا نرهنك سالحنا، فقد أنت أمجل : نساءكم؟ قالوا
فانزل إلينا نأخذ : قالوا, ائتوين بسالحكم، واحتملوا ما شئتم: فقال. علمت حاجتنا إىل السالح اليوم

. أرسل إىل أمثاهلم من قومك يكونوا معك: وقالت فذهب ينزل، فتعلقت به امرأته. عليك، وتأخذ علينا
فكلمهم من فوق البيت، فأىب عليها، فنزل إليهم يفوح رحيه، : قالت. لو وجدين هؤالء نائماً ما أيقظوين: الق

فدنا إليه بعضهم يشم رائحته، مث اعتنقه، مث . امرأته, هذا عطر أم فالن: ما هذه الريح يا فالن؟ قال: قالوا
. مد بن مسلمة بالسيف، فقتلوه، مث رجعوافطعنه أبو عبس يف خاصرته، وعاله حم, اقتلوا عدو اهللا : قال

فذكرهم النيب , قتل سيدنا غيلة: ، فقالواصلى اهللا عليه وسلم فأصبحت اليهود مذعورين، فجاؤوا إىل النيب 
صنيعه، وما كان حيض عليهم، وحيرض يف قتاهلم، ويؤذيهم، مث دعاهم إىل أن يكتب  صلى اهللا عليه وسلم 

  )2(. ان ذلك الكتاب مع علي رضوان اهللا عليهفك: بينه وبينهم صلحاً، فقال
{: قوله تعاىل   א א א א א  

אאאF51E {] 5/51سورة املائدة[  
جاء عبادة : ، قالمسعت أيب، عن عطية بن سعد: ثنا ابن إدريس، قال: حدثنا أبو كريب، قال 551-9479

يا رسول اهللا، إن يل موايل : ، فقالصلى اهللا عليه وسلم بن الصامت من بين احلرث بن اخلزرج إىل رسول اهللا 

                                        
  )  231/  8( فتح الباري  - )  396/  2( تفسري الدر املنثور  - )  200/  4( تفسري الطربي ) 1(
 - )  183/  9( سنن البيهقي الكربى  - )  142/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  201/  4( تفسري الطربي ) 2(

  )  77/  19( املعجم الكبري 
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إين : فقال عبد اهللا بن أيب!  أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية يهود وأتوىل اهللا ورسولهمن يهود كثري عددهم، وإين
يا أبا ((: لعبد اهللا ابن أيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . رجل أخاف الدوائر، ال أبرأ من والية موايل

: فأنزل اهللا. قد قبلت: قال .))احلباب ما خبلت به من والية يهود على عبادة بن الصامت فهو إليك دونه
}אאאאא{ )1(  

{: قوله تعاىل  א  א א א  א 
אאF55E {] 5/55سورة املائدة[  

ثين والدي : ثنا ابن إسحاق، قال: ثنا يونس بن بكري، قال: حدثنا هناد بن السري، قال 552-9518
صلى بنو قينقاع رسول اهللا ملا حاربت : ، قالإسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت

، وكان أحد بين عوف بن صلى اهللا عليه وسلم ، مشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهللا اهللا عليه وسلم 
أتوىل اهللا ورسوله واملؤمنني، وأبرأ : اخلزرج، فخلعهم إىل رسول اهللا، وتربأ إىل اهللا وإىل رسوله من حلفهم، وقال

{: تففيه نزل! من حلف الكفار وواليتهم א א א  א  
אאأتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا، وتربئه من بين : لقول عبادة }א

  ){ )2אא{: إىل قوله. قينقاع وواليتهم
{: قوله تعاىل  א    אא    א F15E {

  ]59/15سورة احلشر [
ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن أيب حممد، عن عكرمة : حدثنا ابن محيد، قال -  553-26264

אאא{، قولـه رضي اهللا عنهما  أو سعيد بن جبري، عن ابن عباس
א{ 3(. يعين بين قينقاع(  

                                        
  )  192/  26( تاريخ مدينة دمشق  - )  70/  2( تفسري ابن كثري  - )  275/  6( تفسري الطربي ) 1(
  )  192/  26( تاريخ مدينة دمشق  - )  98/  3( تفسري الدر املنثور  - )  288/  6( تفسري الطربي ) 2(
إسناده  بنحوه 352:ص 10:األحاديث املختارة ج 92:ص 8:الدر املنثور ج) 48/  28( تفسري الطربي ) 3(

  .فضعي
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  :الدراسة

W 
يهود بين  صلى اهللا عليه وسلم مجع الرسول  يف فرحة املسلمني بانتصارهم يف بدر ،

الّ ومل يكن مضى عليها إ يف بدر يف سوقهم ودعاهم وذكرهم ما حصل لقريش قينقاع
يا معشر يهود، أسلموا قبل أن ((: صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم  )1(شهر تقريبًا 

يا حممد ال تغرنك نفسك إنك قتلت نفرًا من : ، فقالوا))يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً 
ال، إنك واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس، وأنك مل قريش كانوا أغماراً ال يعرفون القت

  .))تأت مثلنا
وقد نزل  ذلك صلى اهللا عليه وسلم مل يستح أولئك اليهود أن يقولوا لرسول اهللا 

א{: الوحي ينذر هؤالء بسوء املنقلب 
אF12E {] 3/12سورة آل عمران  

، أهم قبائل واخلزرج وسألبني قبيليت ايؤججون العداوة كان اليهود يف املدينة 
الذين بايعوه يف  بدعوة مباركة أيدها األنصار صلى اهللا عليه وسلم ، وجاء الرسول املدينة
بعد دخوله  صلى اهللا عليه وسلم  العقبة األوىل والثانية  وكان أول عمل قام به بيعيت

فهم  للصراع الذي كان بينهما، وس واخلزرج ووضع حداً ألاملدينة هو املؤاخاة بني قبيليت ا
  . فعاشت املدينة يف سلم وأمان مطمئنني حتت راية اإلسالمحديثوا عهد بقتال 

م كانوا يشتغلون يف طوائف أغناهم بنو قينقاعواليهود كانوا جمموعة من ال ، أل
صناعة احللي والذهب والفضة، وكانت أماكنهم اليت يعيشون فيها حمصنة، وهم بطبيعة 

 يف أنفسهم للمسلمني، بل حيقدون عليهم، وكان سبب الغزوة ملا احلال ال حيملون خرياً 
سلمني األنصار، اليت كانت يف السوق فقصدت حدث لتلك املرأة املسلمة زوج أحد امل

اليهود لشراء حلي هلا، وأثناء وجودها يف حمل ذلك الصائغ اليهودي،  أحد الصاغة
ا همحاول بعض رته ،رفع حجا فقام صاحب احملل الصائغ ، واحلديث إليها، فتمنعت و

ا وعقده إىل ظهرها، فلما وقفت  ا وانكشفتاليهودي بربط طرف ثو خذ أف .ارتفع ثو

                                        
  2/28الطبقات الكربى البن سعد) 1(
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فتقدم رجل . اليهود يضحكون منها ويتندرون عليها فصاحت تستنجد من يعينها عليهم
مسلم رأى ما حدث هلا، فهجم على اليهودي فقتله، وملا حاول منعهم عنها وإخراجها 

وثار املسلمون ملقتل صاحبهم ونقض اليهود حلفهم ، من بينهم تكاثر عليه اليهود وقتلوه
، وتظاهروا لقتال املسلمني، وكانوا أول يهود ينقضون صلى اهللا عليه وسلم ع الرسول م

  )1(. صلى اهللا عليه وسلم عهدهم مع رسول اهللا 
وصل اخلرب إىل رسول اهللا  ،واستنفر كل منهم أصحابه وأعوانه ،وملا تنافر الفريقان
ما على (( :قالشد الغضب و أ صلى اهللا عليه وسلم ، فغضب صلى اهللا عليه وسلم 

ذا اخلرب هبوا لدعوة الرسول )) .هذا أقررناهم  صلى اهللا عليه وسلم وملا علم املسلمون 
فضل خلق اهللا وهو الرسول أاليت يسكنها  وإخراجهم من بلدة طيبة ،لتأديب هؤالء القوم

قوم الذين لقتال هؤالء ال صلى اهللا عليه وسلم ، وخرج الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
{ :خانوا عهدهم معه، طاعة ألمر اهللا تعاىل

אאא {] 8/58سورة األنفال[  .  
م املنيعة  صلى اهللا عليه وسلم وملا أحسوا خبروج الرسول  إليهم، احتموا يف حصو

باخلروج  ، إنذاراً صلى اهللا عليه وسلم رسل إليهم رسول اهللا أيف انتظار جميء املسلمني، ف
م، وإال قضي عل ، فجاء ردهم فيه من الفجور أكثر مما فيه من عدم يهم مجيعاً من حصو

.. عد جنده للقتال أعند ذلك استعد الرسول و ، التبصر مبا سيحدث هلم من جراء ذلك
صلى ومت حصار احلصون وكرر الرسول ، _فحمل لواء املسلمني محزة بن عبد املطلب 

 صلى اهللا عليه وسلم رسول فجعلوا يساومون ال, اإلنذار مرة أخرى اهللا عليه وسلم 

                                        
  :قال ابن حجر 4- 4/3البداية والنهاية البن كثري) 1(

وكان الكفار بعد اهلجرة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على ثالثة أقسام قسم وادعهم على أن ال حياربوه وال ميالئوا عليه 
ربوه ونصبوا له العداوة كقريش وقسم تاركوه عدوه وهم طوائف اليهود الثالثة قريظة والنضري وقينقاع وقسم حا

وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب فمنهم من كان حيب ظهوره يف الباطن كخزاعة وبالعكس كبين بكر 
ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم املنافقون فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع 

م يف شوال بعد  وقعة بدر فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد اهللا بن أيب وكانوا حلفاءه فحار
  )330ص/7فتح الباري ج( فوهبهم له وأخرجهم من املدينة إىل أذرعات
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، لكنهم يف آخر األمر اضطروا ويراوغون علهم جيدون فرصة لالنقضاض على املسلمني
  . صلى اهللا عليه وسلم لالستسالم والنزول عند رغبة الرسول 
ىل إجاء . م قومه وخاصتهالذي مييل إليهم ويعتربه وجاء عبد اهللا بن أيب بن سلول

 ))- أي أصحايب- موايل  اىل حسنأيا حممد ((: له  قائالً  صلى اهللا عليه وسلم الرسول 
دخل يده يف جيب درع الرسول أعليه باجلواب  صلى اهللا عليه وسلم وملا أبطأ الرسول . 

 صلى اهللا عليه وسلم ثقل على رسول اهللا أ طلبه، و ، ومتادى يفصلى اهللا عليه وسلم 
أتقتل أربعمائة حاسر، : ه ـ، ولكن عدو اهللا قال ل))اتركين(( :حىت أغضبه، وقال له

وحتصدهم … وثالمثائة دارع قد منعوين ومحوين من األمحر واألسود أي العجم والعرب 
  . يف غداة واحدة

خذهم ال … هم لك ((: ره قائالً  لى اهللا عليه وسلم صفلما ضاق به الرسول 
من عبد اهللا بن أيب بن سلول وكان هو  وتربأ عبادة بن الصامت ))…بارك اهللا فيهم 

 وخرجوا من املدينةوظهور نفاق ابن سلول _ وهذا دليل على إميان عبادة  حليفهم أيضاً 
مذلولني بدون سالح وعتاد، واستوىل املسلمون على أمواهلم وعتادهم وقسم الرسول 

خذ له اخلمس، لينفقه على أ، و أمواهلم بني املسلمني أمخاساً  صلى اهللا عليه وسلم 
  . الفقراء واحملتاجني

هم األرض الطيبة اليت أرادوا أن يدنسوها تاركني خلف وهكذا خرجوا إىل بالد الشام
يف بالد  فقد هلكوا مجيعاً  عبثاً  صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن دعاء الرسول  ،خبيانتهم

  )1(. الشام خالل فرتة وجيزة
وخاب ظن  ،نزل اهللا القصاص العادل باليهود جزاء هلم على خيانتهم العهودألقد 

אא{ :تعاىلاملنافقني الذين انكشف أمرهم يف قوله 
א   א   { ] بل وعدهم  ]33/12سورة األحزاب

  .الكاذب وعهدهم املنقوض ووعد اهللا ورسوله هو الصادق

                                        
  2/28والطبقات الكربى2/47وسرية ابن هشام3/127انظر زاد املعاد ) 1(
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א 
كيه بتبا  يف مكة بتحريض املشركني )1( قام كعب بن األشرف بعد هالك بين قينقاع

ن شعراً  شعرًا على قتلى بدر مث طلب رسول اهللا  )2(  مث رجع يؤذي املؤمنات بتشبيبه 
من صحابته من يكفي املسلمني شّر كعب بن األشرف الذي  صلى اهللا عليه وسلم 

رضي  ةومعه بعض الصحاب_  فقام باملهمة العظيمة حممد بن مسلمة, آذى اهللا ورسوله
  .، فاحتالوا عليه حىت مكنهم اهللا منه فقتلوه كما تقدم يف سياق األثراهللا عنهم 

                                        
أصاب دما يف اجلاهلية فأتى املدينة فحالف بين النضري كان عربيا من بين نبهان وهم بطن من طئ وكان أبوه ) 1(

فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أيب احلقيق فولدت له كعبا وكان طويال جسيما ذا بطن وهامة وهجا املسلمني بعد 
وقعة بدر وخرج إىل مكة فنزل على بن وداعة السهمي والد املطلب فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد 

عيص بن أمية فطردته فرجع كعب إىل املدينة وتشبب بنساء املسلمني حىت آذاهم وروى أبو داود والرتمذي بن أيب ال
من طريق الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن األشرف كان شاعرا وكان 

صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة وأهلها يهجو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيرض عليه كفار قريش وكان النيب 
أخالط فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استصالحهم وكان اليهود واملشركون يؤذون املسلمني أشد األذى 

وأمر  ))اللهم اكفين بن األشرف مبا شئت يف إعالنه الشر وقوله األشعار((فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا رسوله واملسلمني بالصرب فلما أىب كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن معاذ أن 

 فتح 32ص/2الطبقات الكربى ج- يبعث رهطا ليقتلوه وذكر بن سعد أن قتله كان يف ربيع األول من السنة الثالثة
  337ص/7الباري ج

  2/488اورد الطربي شيئاً منه يدل على جمونه تاريخ الطربي) 2(
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אאW 
  :اآلثار

א{: قوله تعاىل   א   א א   
אאאF51E {] 4/51سورة النساء[  

ملا  : ، قالثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن مفضل، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال -  554-7738
ويهـود بـين النضري ما كان حني أتاهم يستعينهم يف دية  صلى اهللا عليه وسلم كان من أمر رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وبأصحابه، فأطلع اهللا رسوله على ما مهوا به من ذلك، ورجع رسول اهللا العامريني، فهموا به 
يا أبا : إىل املدينة، فهرب كعب بن األشرف حىت أتى مكة، فعاهدهم على حممد، فقال له أبو سفيان وسلم 

: حممد؟ قال كعبديننا خري أم دين : سعد، إنكم قوم تقرؤون الكتاب، وتعلمون، وحنن قوم ال نعلم، فأخربنا
حنن قوم ننحر الكوماء، ونسقي احلجيج املاء، ونقري الضيف، ونعمر : فقال أبو سفيان! اعرضوا علي دينكم

دينكم خري من دين : قال. بيت ربنا، ونعبد آهلتنا اليت كان يعبد آباؤنا، وحممد يأمرنا أن نرتك هذا ونتبعه
ه بعث بالتواضع، وهو ينكح من النساء ما شاء؟ وما نعلم أال ترون أن حممدًا يزعم أن! حممد، فاثبتوا عليه

אאא{: فذلك حني يقول! ملكًا أعظم من ملك النساء
אאאא {)1(  

אאאאאא{: قوله تعاىل
א  א  א אא     F11E {] سورة

  ]5/11املائدة 
بعث : ، قالثين حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 555-9017

املنذر بن عمرو األنصاري أحد بين النجار وهو أحد النقباء ليلة العقبة،  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
فخرجوا، فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على بئر . ن املهاجرين واألنصارفبعثه يف ثالثني راكبًا م

معونة، وهي من مياه بين عامر، فاقتتلوا، فقتل املنذر وأصحابه إال ثالثة نفر كانوا يف طلب ضالة هلم، فلم 
تل أصحابنا ق: يرعهم إال والطري حتوم يف السماء، يسقط من بني خراطيمها علق الدم، فقال أحد النفر

مث توىل يشتد حىت لقي رجًال، فاختلفا ضربتني، فلما خالطته الضربة، رفع رأسه إىل السماء ففتح ! والرمحن
ورجع صاحباه، فلقيا رجلني من ". اعنق ليموت"فكان يدعى ! اهللا أكرب، اجلنة ورب العاملني: عينيه، مث قال

وقدم . هما موادعة، فانتسبا هلما إىل بين عامر، فقتالمهاوبني قوم صلى اهللا عليه وسلم بين سليم، وبني النيب 

                                        
جممع  251:ص 11:املعجم الكبري ج)  563/  2( تفسري الدر املنثور  - )  134/  5( تفسري الطربي ) 1(

  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح  5:ص 7:الزوائد ج
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يطلبون الدية، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة  صلى اهللا عليه وسلم قومهما إىل النيب 
م يف رضي اهللا عنهم وعبد الرمحن بن عوف  ، حىت دخلوا إىل كعب بن األشرف ويهود بين النضري، فاستعا

وأصحابه، واعتلوا بصنيعة الطعام،  صلى اهللا عليه وسلم تمعت اليهود لقتل رسول اهللا فاج: قال. عقلهما
ال ((: بالذي اجتمعت عليه يهود من الغدر، فخرج مث دعا علياً، فقال صلى اهللا عليه وسلم فأتاه جربيل 

فجعلوا ميرون : قال .))تربح مقامك، فمن خرج عليك من أصحايب فسألك عين فقل وجه إىل املدينة فأدركوه
{: على علي، فيأمرهم بالذي أمره حىت أتى عليه آخرهم، مث تبعهم؛ فذلك قوله  א

 {] 1( ]5/13سورة املائدة( 

{: قوله تعاىل   א  א   א  א 
אאאאF256E {] سورة

  ]2/256البقرة 
: ثنا داود، وحدثين يعقوب، قال: ثنا بشر بن املفضل، قال: حدثنا محيد بن مسعدة، قال - 556-4537

ال يعيش هلا ولد، فتنذر  )2( كانت املرأة من األنصار تكون مقالتاً : ، قالثنا ابن علية، عن داود، عن عامر
فجاء اإلسالم وطوائف من أبناء األنصار على . أن جتعله مع أهل الكتاب على دينهمإن عاش ولدها 

إمنا جعلناهم على دينهم، وحنن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وإذ جاء اهللا باإلسالم : دينهم، فقالوا
م، فمن حلق فكان فصل ما بني من اختار اليهودية واإلسال} אא{: فنزلت! فلنكرهنهم

  )3(. ولفظ احلديث حلميد. م اختار اليهودية، ومن أقام اختار اإلسالم
אאאאא{: قوله تعاىل

אאאאא
   א  א א  

אF2E {] 59/2سورة احلشر[  
א{ ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال -  557-26188  א 

אאא{ الشام، وهم بنو النضري حي من اليهود، : قيل

                                        
  ) 37/  3( نثور تفسري الدر امل)  145/  6( تفسري الطربي  )1(
وده وكانت العرب تزعم أن املقالت إذ) 2( وطئت  1مقالتا أي قليلة الولد فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن 

  )203ص/5لسان العرب ج)(98ص/4النهاية يف غريب األثر ج( رجال كرمبا قتل غدرا عاش ولدها 
  )3/61(يف التفسري الصحيح صححه  58:ص 3:سنن أيب داود ج)  14/  3( تفسري الطربي ) 3(
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  )1(. من املدينة إىل خيرب، مرجعه من أحد صلى اهللا عليه وسلم فأجالهم نيب اهللا 
: قال }א{ ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري: حدثنا ابن عبد األعلى، قال-558

حىت صاحلهم على اجلالء، فأجالهم إىل الشام، وعلى أن  صلى اهللا عليه وسلم هم بنو النضري قاتلهم النيب 
السالح، كانوا من سبط مل يصبهم جالء فيما مضى، وكان : هلم ما أقلت اإلبل من شيء إال احللقة، واحللقة

م يف الدني عز وجل اهللا    )2(. ا بالقتل والسباءقد كتب عليهم اجلالء، ولوال ذلك عذ
، ثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان: ثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 559-26190
م اهللا : قال به من نقمته، وما سلط  عز وجل نزلت يف بين النضري سورة احلشر بأسرها، يذكر فيها ما أصا

אאא{: وما عمل به فيهم، فقال ليه وسلم صلى اهللا ععليهم به رسول اهللا 
אא{  ..3(. اآليات(  

احتملوا من : ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 560-26198
لنضري، ما استقلت به اإلبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن جناف بابه، فيضعه على أمواهلم، يعين بين ا

وذلك هدمهم  }א{: فذلك قولـه: ظهر بعريه فينطلق به، قال
م إذا احتملوها م عن جنف أبوا   )4(. بيو

 مسعت الضحاك: أخربنا عبيد، قال: مسعت أبا معاذ يقول: لحدثت عن احلسني، قا - 561-26201
א{: يقول يف قولـه {  يعين أهل النضري جعل املسلمون كلما

م بأيديهم وأيدي املؤمنني، مث يبنون ما خرب    )5(. املسلمونهدموا من حصنهم جعلوا ينقضون بيو
א{: قوله تعاىل   א   א  א   

אאF3E {] 59/3سورة احلشر[  
كان النضري من : ، قالثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري: حدثنا ابن عبد األعلى، قال -  562-26204

م يف الدنيا بالق تل سبط مل يصبهم جالء فيما مضى، وكان اهللا قد كتب عليهم اجلالء، ولوال ذلك لعذ

                                        
  )1/223(حسنه يف التفسري الصحيح )  92/  8( تفسري الدر املنثور  - )  28/  28( تفسري الطربي ) 1(
 525/  2( املستدرك على الصحيحني  - )  282/  3( تفسري عبد الرزاق  - )  28/  28( تفسري الطربي ) 2(

  )  330/  7( فتح الباري  - ) 
  .إسناده ضعيف 332:ص 7:فتح الباري جو  331:ص 4:تفسري ابن كثري ج 92:ص 8:جالدر املنثور ) 3(
  .إسناده ضعيف 3:ص4:تفسري ابن كثري ج 115:ص 8:الدر املنثور ج)  30/  28( تفسري الطربي ) 4(
  .إسناده ضعيف)  30/  28( تفسري الطربي  - ) 5(
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  )1(. والسيب
{ثين حممد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان : ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 563-26205

אא{  وكان هلم من اهللا نقمة}א{  أي بالسيف}
אא2(. مع ذلك }א(  

א{: قوله تعاىل
אF5E {]59/5 احلشر سورة[  

ثنا يزيد بن : ثنا حممد بن إسحاق، قال: ثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثنا ابن محيد، قال -564-26219
حلصون، فأمر م يعين ببين النضري حتصنوا منه يف ا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل رسول اهللا : ، قالرومان

يا حممد، قد كنت تنهى عن الفساد : بقطع النخل، والتحريق فيها، فنادوه صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
{ عز وجل وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وحتريقها؟ فأنزل اهللا 

א3(. }א(  
א{: قولـه تعاىل

אאF6E {] 59/6سورة احلشر[  
ثين أيب، عن أبيه، عن ابن : ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: ثين حممد بن سعد، قالحد - 565-26228

{، قوله رضي اهللا عنهما  عباس         א  
אא{ عز أمر اهللا : قال

نبيه بالسري إىل قريظة والنضري وليس للمسلمني يومئذ كثري خيل وال ركاب فجعل ما أصاب رسول اهللا  وجل 
ا صلى اهللا عليه وسلم  أن : افواإلجي: قال. حيكم فيه ما أراد، ومل يكن يومئذ خيل وال ركاب يوجف 

، فكان من ذلك خيرب وفدك وقرى عربية، وأمر اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوضعوا السري وهي لرسول اهللا 
هال قسمها، فأنزل : ، فاحتواها كلها، فقال ناسصلى اهللا عليه وسلم رسوله أن يعد لينبع، فأتاها رسول اهللا 

אאא{: عذره، فقال عز وجل اهللا 

                                        
  )  525/  2( املستدرك على الصحيحني  - )  333/  4( تفسري ابن كثري  - )  31/  28( تفسري الطربي ) 1(
سنن البيهقي الكربى  332:ص 4:تفسري ابن كثري ج 91:ص 8:الدر املنثور ج) 3/  28( تفسري الطربي ) 2(

  .إسناده ضعيف 331:ص 7:فتح الباري ج 232:ص 9:ج
)  334/  4( ابن كثري تفسري  - )  91/  8( تفسري الدر املنثور  - ومبعناه يف )  32/  28( تفسري الطربي ) 3(

  .إسناده ضعيف)  331/  7( فتح الباري  - 
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א א אא {] مث قال ]59/7سورة احلشر :}א 
 )1(. اآلية... }א

אאאאא{: قوله تعاىل
א

אF9E {] 59/9سورة احلشر[  
، ثين حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر: ثنا سلمة، قال: حدثنا ابن محيد، قال -566-26242

صلى اهللا فكانت النضري لرسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أنه حدث أن بين النضري خلوا األموال لرسول اهللا 
على املهاجرين األولني  صلى اهللا عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول اهللا  عليه وسلم 

صلى اهللا دون األنصار، إال أن سهل بن حنيف وأبا دجانة مساك بن خرشة ذكرا فقراً، فأعطامها رسول اهللا 
 )2(. عليه وسلم 

                                        
  إسناده ضعيف ) 99/  8( تفسري الدر املنثور )  36/  28( تفسري الطربي ) 1(

  )  484/  6( السنن الكربى )  58/  7( بنحوه سنن البيهقي الكربى )  1852/  4( وصحيح البخاري 
إسناده  58:ص 2:ج الطبقات الكربى و333:ص 4:ن كثري جتفسري اب)  41/  28( تفسري الطربي ) 2(

  .ضعيف
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  :الدراسة

אW 
 صلى اهللا عليه وسلم ، عاهدوا الرسول قبيلة من قبائل اليهود يف املدينة بنو النضري

على عدم االعتداء وعدم نصر عدو له عليه الصالة والسالم، يسكنون يف ضاحية 
ا خضرة وخنيل وماء تسمى  صلى وظل عهدهم مع الرسول ) العوايل(بأطراف املدينة 

ملا ضعفت شوكة  ، وأربع سنوات كاملة قبل أن حتدث هذه الغزوة اهللا عليه وسلم 
عن املدينة النبوية، أخذ بنو النضري يتعاونون مع مشركي  اليهود بعد جالء بين قينقاع

ر خرج يف مئيت رجل، أالث  يف بدر، فعندما أراد أبو سفيانبعد انتصار املسلمني قريش
وتعاون معه إليذاء  وهو سيد بين النضري فاستقبله وسقاه مخراً  وأتى سالم بن مشكم

إىل  مث عاد مث هجم أبو سفيان على بعض البيوت وقتل رجلني من األنصار .املسلمني
صلى اهللا مث نقض بنو النضري العهد ثانية عندما رفضوا االشرتاك مع النيب . مكة املكرمة
ن العهد بينهم ينص على أحبجة أن القتال يدور يوم السبت و  يف يوم أحد عليه وسلم 

بعد هزمية أحد يوم  املشاركة يف الدفاع داخل املدينة وأحد خارجها، مث توالت األحداث
، فاستهانت القبائل بأمرهم يف السنة الثالثة من اهلجرةشوال يف النصف من السبت 

تعرض فيه ستة من  وأخذت تكيد هلم، فكانت حادثة الرجيع وهو ماء لقبيلة هذيل
وهو بني  ة بئر معونةللقتل واألسر مث كانت جمزر صلى اهللا عليه وسلم أصحاب النيب 
، حيث استشهد حممد بن الرابعة سنةيف ال، يف صفر يف جند وبين سليم أرض بين عامر
ومن ناصره من بين  ومعه أربعني من املسلمني على يد عامر بن الطفيل املنذر بن عمر

، الذي قتل وعمرو بن أمية الضمريي سليم، ومل ينج منهم سوى اثنان كعب بن زيد
كان قد ضمن هلما   صلى اهللا عليه وسلم رجلني من بين عامر أثناء عودته، رغم أن النيب 

  )1(. أمنهما
معه  صلى اهللا عليه وسلم ، لذلك خرج النيب حلفاء بين عامر نضريوكان بنو ال

 وعلي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب منهم أبو بكر الصديق عشرة من كبار الصحابة
                                        

وفتح الباري  125ص/6وجممع الزوائد ج54ص/2والطبقات الكربى ج1502ص /4صحيح البخاري ج) 1(
  331ص/7ج
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صلى لدفع دية الرجلني، فحاول بنو النضري قتل النيب  إىل مقربة من قباء ي اهللا عنهم رض
صخرة عليه من على ظهر اجلدار وهو  ن يلقي عمرو بن جحاشأب اهللا عليه وسلم 

م وأمر النيب . جالس إىل  بالعودة صلى اهللا عليه وسلم لكن اهللا تعاىل فضح مؤامر
مث أنذر  ،فخرج وكأنه يريد قضاء حاجة له، فلم يفطن له أحد، مث تبعه أصحابه. املدينة
م ومزارعهم خالل عشرة أيام  صلى اهللا عليه وسلم النيب  بين النضري باجلالء عن حصو

وعدهم باملساعدة , ن سلولعبد اهللا بن أيب ب فاستعد اليهود للرحيل، لكن زعيم املنافقني
م من بين قريظةإن ألوحثهم على الصمود  بألفني من العرب لن خيذلوهم وكذلك  خو

م. حلفاؤهم من غطفان  ،رفض بنو النضري اإلنذار وأخذوا يستعدون للقتال فرمموا حصو
  . شهر طويلةأوزودوها مبؤونة طعام تكفي  ،أمدوها بالسالحو 

م ملدة عشرين يوماً  صلى اهللا عليه وسلم حاصر النيب   يهود بين النضري يف حصو
وأخذ يقطع خنيلهم وحيرق بساتينهم، ومنع مساعدة املنافق عبد اهللا بن أيب بن سلول 

  . هوحلفائهم من غطفان بعد أن رفض بنو قريظة نقض العهد مع
وطلبوا منهم حقن  ،ومتلكهم اخلوف والرعب ،فأيقن بنو النضري من سوء العاقبة

م إىل طلبهم شرط أن خيرج كل ثالثة منهم يف  دمائهم مقابل االستسالم واجلالء، فأجا
بعري فنزل بعضهم يف  ستمائةبعري حيملون عليه ما شاءوا من دون السالح، فخرجوا يف 

، ورحل البعض اآلخر وكنانة بن الربيع وسالم بن مشكم ي بن أخطبيخيرب بزعامة ح
א{: يقول اهللا تعاىل يف أمر بين النضريو . عند حدود بالد الشام إىل أذرعات 

אאאאא
  א  א    א  א   

א   א א     א 
F2E {] 59/2سورة احلشر[ .  
م فكل يهودي يعلق على جناف داره لقد خربوا ب  م بأيديهم، وذلك يتعلق بعقيد يو

أن ما  :لذلك محلوها معهم عند جالئهم، وقيل )1( صحيفة فيها وصية موسى لبين إسرائيل،
م وهي غالية الثمن يف  أن هذا  وظن بنو النضري .ذلك الوقتمحلوه معهم هو أخشاب بيو

                                        
   75:ص 4:البداية والنهاية ج 85:ص 2:تاريخ الطربي ج) 1(
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هم وحيملون ؤ وقد تزينت نسا ،فخرجوا يرقصون يف ابتهاج وسرور ،ار هلماجلالء هو انتص
وقد غنم املسلمون من يهود بين ومل يعلموا ما ينتظرهم من اهللكة،  )1(. الدفوف واملزامري

أن رجلني  :وقيل. ، عدا األراضي والبساتني اليت قسمت على املهاجرينسالحًا كثرياً النضري 
   )2(. وأبو سعد بن وهب يامني بن عمري :بين النضري أسلما فلم متس أمواهلما ومها فقط من
  

                                        
   85:ص 2:تاريخ الطربي ج) 1(
  406ص/2اإلصابة يف متييز الصحابة ج 331ص/7تح الباري جف 76:ص 4:البداية والنهاية ج) 2(
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W 

  :اآلثار

אאאאאאא{: قوله تعاىل
אF76E {] 2/76سورة البقرة[  

أخربين : حدثين حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثين احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 567-1113
صلى اهللا عليه قام النيب : قال }א{يف قوله،  القاسم بن أيب بزة، عن جماهد

م، فقال وسلم  : فقالوا ))يا إخوان القردة ويا إخوان اخلنازير ويا عبدة الطاغوت((:يوم قريظة حتت حصو
{ذا إال منكم من أخرب هذا حممداً؟ ما خرج ه א   {  مبا حكم اهللا للفتح

صلى اهللا عليه هذا حني أرسل إليهم علياً فآذوا حممداً : ليكون هلم حجة عليكم؛ قال ابن جريج، عن جماهد
  )1(. وسلم 

א{: قوله تعاىل א א א     א 
אאאF51E {] 5/51سورة املائدة[  

{: ، قولـهثين حجاح، عن ابن جريج، عن عكرمة: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال 568-9483
     א א א א א   

{ من بين عمرو بن أبا لبابة بن عبد املنذر من األوس، وهو  صلى اهللا عليه وسلم بعث رسول اهللا : قال
  )2(. عوف، فبعثه إىل قريظة حني نقضت العهد، فلما أطاعوا له بالنزول أشار إىل حلقه الذبح الذبح

{: قوله تعاىل           א {
  ]8/56سورة األنفال [

ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن : ثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال -  569-12587
{: جماهد، قوله    א{ قريظة مالئوا على حممد يوم اخلندق : قال

                                        
صححه )  117/  1( تفسري ابن كثري  - )  199/  1( تفسري الدر املنثور  - )  371/  1( تفسري الطربي ) 1(

  )3/122(يف التفسري الصحيح 
  69:ص 2:تفسري ابن كثري جبلفظ قريب  49:ص 4:الدر املنثور ج) 276/  6( تفسري الطربي  )2(
 85:ص 20:جالبن عبد الرب التمهيد و 
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  )1(. أعداءه
{: قوله تعاىل א      א  אא 

אF102E {] 9/102سورة التوبة[  
ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن : ثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال -  570-13329
{: دجماه אא { إن حممداً : قال أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال، أشار إىل حلقه

  )2(. ذاحبكم إن نزلتم على حكم اهللا
{: قوله تعاىل    א  אא א א  

 א   א    א  F9E {] سورة األحزاب
33/9[  

: ، يف قول اهللاثين يزيد بن رومان: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا ابن محيد، قال -571-21620
}א{  واجلنود قريش وغطفان وبنو قريظة، وكانت

  )3(. املالئكة: اجلنود اليت أرسل اهللا عليهم مع الريح
{: قوله تعاىل א א        

אאאF10E {] 33/10سورة األحزاب[  
ثين يزيد بن رومان، قوله : ثنا سلمة، عن حممد بن إسحاق، قال: حدثنا ابن محيد، قال -572-21624
}{ قريظة، والذين جاؤوهم من : فالذين جاؤوهم من فوقهم

  )4(. قريش وغطفان: أسفل منهم
فحدثين حممد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن : ة، قالثنا سلم: حدثنا ابن محيد، قال -573-21691

صلى قال رسول اهللا : ، قالقتادة، عن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن علقمة بن وقاص الليثي

                                        
  )  81/  4( تفسري الدر املنثور  - )  1719/  5( تفسري ابن أيب حامت  - )  25/  10( تفسري الطربي ) 1(
 - )  49/  4( تفسري الدر املنثور  - )  1872/  6( تفسري ابن أيب حامت  - )  12/  11( تفسري الطربي ) 2(

  )  386/  2( تفسري ابن كثري  - )  140/  14( تفسري القرطيب 
)  471/  3( تفسري ابن كثري  - )  573/  6( تفسري الدر املنثور  - )  128/  21( تفسري الطربي ) 3(

  .إسناده ضعيف
 - )  129/  14( تفسري القرطيب  - )  575/  6( تفسري الدر املنثور  - )  131/  21( تفسري الطربي ) 4(

  .ه ضعيفإسناد)  400/  7( فتح الباري 
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، مث استنزلوا، فحبسهم رسول اهللا ))لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة((: اهللا عليه وسلم 
إىل  صلى اهللا عليه وسلم مث خرج رسول اهللا . يف دار ابنة احلارث امرأة من بين النجار صلى اهللا عليه وسلم 

ا خنادق، مث بعث إليهم، فضرب أعناقهم يف تلك اخلنادق،  سوق املدينة، اليت هي سوقها اليوم، فخندق 
م إليه أرساًال، وفيهم عدو اهللا حيي بن أخطب، وكعب بن أسد رأس القوم، وهم ست مئة أو سبع  خيرج 

م إىل : مئة، واملكثر منهم يقول كانوا من الثمان مئة إىل التسع مئة، وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب 
أيف كل موطن ال : ؟ فقال كعبيا كعب، ما ترى ما يصنع بنا: أرساالً  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

تعقلون؟ أال ترون الداعي ال ينزع، وإنه من يذهب به منكم فما يرجع، هو واهللا القتل؛ فلم يزل ذلك الدأب 
، وأيت حبيي بن أخطب عدو اهللا، وعليه حلة له فقاحية قد  صلى اهللا عليه وسلم حىت فرغ منهم رسول اهللا 

ة أمنلة أمنلة، لئال يسلبها؛ جمموعة يداه إىل عنقه حببل، فلما نظر إىل شققها عليه من كل ناحية كموضع األمنل
أما واهللا ما ملت نفسي يف عداوتك، ولكنه من خيذل اهللا خيذل؛ مث : قال صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

ين أيها الناس، إنه ال بأس بأمر اهللا، كتاب اهللا وقدره، وملحمة قد كتبت على ب: أقبل على الناس فقال
  :إسرائيل، مث جلس فضربت عنقه؛ فقال جبل بن جوال الثعليب

 لعمــــــــــــــرك مــــــــــــــا الم ابــــــــــــــن أخطــــــــــــــب نفســــــــــــــه  ولكنــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــــــذل اهللا خيـــــــــــــــــــــــــذل
 جلهــــــــــــــــد حــــــــــــــــىت أبلــــــــــــــــغ الــــــــــــــــنفس عــــــــــــــــذرها  وقلقــــــــــــــــــل يبغــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــز كــــــــــــــــــل مقلقــــــــــــــــــل

)1(  

                                        
 .إسناده ضعيف 21/153تفسري الطربي )1(
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  :الدراسة

אW 
 صباح اليوم الذي فرغ فيه من غزوة اخلندق املدينةلم صلى اهللا عليه وسدخل رسول اهللا 

يف صورة رجل يلبس عمامة يركب بغلة  عليه السالم تاه جربيل أومل يكد يضع السالح حىت 
ما : قال جربيل ،))نعم((: قالعليها سرج وقال له أو قد وضعت السالح يا رسول اهللا؟ 

وضعت املالئكة السالح بعد، ما رجعت اآلن إال من طلب القوم، إن اهللا يأمرك يا حممد 
منادياً،  صلى اهللا عليه وسلم ، وأنا عامد إىل بين قريظة، فأمر رسول اهللا بالسري إىل بين قريظة

وقدم رسول . ر إال يف بين قريظةإن من كان سامعًا مطيعًا فال يصلني العص: فأذن يف الناس
برايته إىل بين قريظة وابتدرها الناس، فسار  _ علي بن أيب طالبصلى اهللا عليه وسلم اهللا 

صلى اهللا حىت إذا دنا من احلصون، مسع منها مقالة قبيحة لرسول اهللا  _علي بن أيب طالب 
يا رسول : بالطريق، فقال صلى اهللا عليه وسلم  منهم فرجع حىت لقي رسول اهللا عليه وسلم 

: ، قال.))مل؟ أظنك مسعت يل منهم أذى((: اهللا ال عليك أال تدنو من هؤالء األخباث، قال
صلى فلما دنا رسول اهللا . ))لو قد رأوين مل يقولوا من ذلك شيئاً ((: قال. نعم يا رسول اهللا
م قال اهللا عليه وسلم   .))يا إخوان القردة هل أخزاكم اهللا وأنزل بكم نقمته((: من حصو

على أصحابه  وسلم صلى اهللا عليه يا أبا القاسم، ما كنت جهوًال، ومر رسول اهللا : قالوا )1(
يا رسول اهللا، : فقالوا ))هل مر بكم أحد؟((: بالصورين قبل أن يصل إىل بين قريظة، فقال

على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج، فقال   دحية بن خليفة الكليب قد مر بنا 
م، ((: هللا عليه وسلم صلى ارسول اهللا  م حصو ذاك جربائيل بعث إىل بين قريظة يزلزل 

م قريظة؛ نزل على بئر  صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما أتى رسول اهللا .))ويقذف الرعب يف قلو
، فتالحق به الناس، فأتاه رجال من بعد بئر أنا: مواهلم يقال هلامن آبارها يف ناحية من أ

ال يصلني أحد ((: صلى اهللا عليه وسلم العشاء اآلخرة، ومل يصلوا العصر لقول رسول اهللا 
م.))العصر إال يف بين قريظة اهللا بذلك يف كتابه وال عنفهم به رسوله  ، فصلوا العصر فما عا
مخسًا وعشرين ليلة  صلى اهللا عليه وسلم وحاصرهم رسول اهللا : قال. صلى اهللا عليه وسلم 
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م الرعب، وقد كان حيي بن أخطب دخل على  حىت جهدهم احلصار، وقذف اهللا يف قلو
مبا كان عاهده  وفاء لكعب بن أسد وغطفان جعت عنهم قريشيف حصنهم حني ر  بين قريظة

غري منصرف عنهم حىت يناجزهم، قال   صلى اهللا عليه وسلم عليه؛ فلما أيقنوا بأن رسول اهللا 
ليكم يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من األمر ما ترون، وإين عارض ع: كعب بن أسد هلم

نبايع هذا الرجل ونصدقه، فواهللا لقد تبني : وما هن؟ قال: خالًال ثالثاً، فخذوا أيها، قالوا
لكم إنه لنيب مرسل، وإنه الذي كنتم جتدونه يف كتابكم، فتأمنوا على دمائكم وأموالكم 

بيتم فإذا أ: ال نفارق حكم التوراة أبداً، وال نستبدل به غريه؛ قال: وأبنائكم ونسائكم، قالوا
هذه علي، فهلّم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، مث خنرج إىل حممد وأصحابه رجاًال مصلتني 
لك ومل  لك  بالسيوف، ومل نرتك وراءنا ثقًال يهمنا حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد، فإن 

نقتل هؤالء : نرتك وراءنا شيئًا خنشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء واألبناء، قالوا
فإذا أبيتم هذه علي، فإن الليلة ليلة السبت، وإنه : املساكني، فما خري العيش بعدهم؛ قال

. عسى أن يكون حممد وأصحابه قد أمنوا، فانزلوا لعلنا أن نصيب من حممد وأصحابه غرة
نفسد سبتنا وحندث فيه ما مل يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد علمت : قالوا

م من املسخ م ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة : ا مل خيف عليك؟ قالفأصا
م بعثوا إىل رسول اهللا : من الدهر حازماً، قال أن ابعث إلينا أبا : صلى اهللا عليه وسلم مث إ
، نستشريه يف أمرنا، حلفاء األوس ، وكانوا منأخا بين عمرو بن عوف لبابة بن عبد املنذر
؛ فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء  صلى اهللا عليه وسلم فأرسله رسول اهللا 

يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم حممد؟ : والصبيان يبكون يف وجهه، فرّق هلم وقالوا له
فواهللا ما زالت قدماي حىت عرفت : قال أبو لبابةنعم، وأشار بيده إىل حلقه، إنه الذبح، : قال

صلى اهللا عليه أين قد خنت اهللا ورسوله، مث انطلق أبو لبابة على وجهه، ومل يأت رسول اهللا 
ال أبرح مكاين حىت يتوب اهللا علي : حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده وقال وسلم 

. أبداً وال يراين اهللا يف بلد خنت اهللا ورسوله فيه أبداً  مما صنعت، وعاهد اهللا ال يطأ بين قريظة
أما إنه لو كان ((: خربه، وكان قد استبطأه، قال صلى اهللا عليه وسلم فلما بلغ رسول اهللا 
أما إذ فعل ما فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حىت يتوب اهللا . جاءين الستغفرت له

   .))عليه
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ليسوا  ، وهم نفر من بين هذيل، وأسد بن عبيد، وأسيد بن سعيةمث إن ثعلبة بن سعية
، نسبهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة اليت ، وال النضريبين قريظة من

، وخرج يف تلك الليلة عمرو بن  صلى اهللا عليه وسلم نزلت فيها قريظة على حكم رسول اهللا 
، وعليه حممد بن مسلمة  لى اهللا عليه وسلم ص، فمر حبرس رسول اهللا سعدى القرظي

عمرو بن سعدى؛ وكان عمرو قد أىب أن : من هذا؟ قال: تلك الليلة؛ فلما رآه قال األنصاري
ال أغدر مبحمد أبداً، : وقال صلى اهللا عليه وسلم يدخل مع بين قريظة يف غدرهم برسول اهللا 

اللهم ال حترمين إقالة عثرات الكرام، مث خلى سبيله؛ فخرج : ة حني عرفهفقال حممد بن مسلم
تلك الليلة، مث  باملدينة صلى اهللا عليه وسلم على وجهه حىت بات يف مسجد رسول اهللا 

صلى اهللا عليه ذهب، فال يدرى أين ذهب من أرض اهللا إىل يومه هذا؛ فذكر لرسول اهللا 
وبعض الناس كان يزعم أنه كان : قال. ))ذاك رجل جناه اهللا بوفائه((: شأنه، فقال وسلم 

، صلى اهللا عليه وسلم أوثق برمة فيمن أوثق من بين قريظة حني نزلوا على حكم رسول اهللا 
تلك  صلى اهللا عليه وسلم فأصبحت رمته ملقاة، وال يدرى أين ذهب، فقال رسول اهللا 

  .املقالة، فاهللا أعلم
، ، فتواثبت األوس صلى اهللا عليه وسلم فلما أصبحوا، نزلوا على حكم رسول اهللا 

م موالينا دون اخلزرج: فقالوا ، وقد فعلت يف موايل اخلزرج باألمس ما قد يا رسول اهللا إ
، وكانوا حاصر بين قينقاع قبل بين قريظة صلى اهللا عليه وسلم علمت، وقد كان رسول اهللا 

، فوهبهم له؛ فلما  حلفاء اخلزرج، فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد اهللا بن أيب بن سلول
شر األوس أن حيكم أال ترضون يا مع((: صلى اهللا عليه وسلم كلمته األوس، قال رسول اهللا 

قد  ، وكان سعد بن معاذ))فذاك إىل سعد بن معاذ((: بلى، قال: قالوا ))فيهم رجل منكم؟
يف مسجده،   يقال هلا رفيدة ة من أسلميف خيمة امرأ صلى اهللا عليه وسلم جعله رسول اهللا 

وكان . كانت تداوي اجلرحى، وحتتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من املسلمني
اجعلوه يف ((: قد قال لقومه حني أصابه السهم باخلندق صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

يف  صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلما حكمه رسول اهللا .))ه من قريبحىت أعود )1(خيمة رفيدة 

                                        
وتسمى  ) بخ (كانت يف املسجد تداوي فيها اجلرحى صحابية  اليتمصغرة يقال هى صاحبة اخليمة  بالفاء رفيدة) 1(
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بين قريظة، أتاه قومه فاحتملوه على محار، وقد وطئوا لـه بوسادة من أدم، وكان رجًال 
يا أبا عمرو أحسن : ولون، وهم يقصلى اهللا عليه وسلم جسيماً، مث أقبلوا معه إىل رسول اهللا 

والك ذلك لتحسن فيهم؛ فلما أكثروا عليه  صلى اهللا عليه وسلم يف مواليك، فإن رسول اهللا 
قد آن لسعد أن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، فرجع بعض من كان معه من قومه إىل دار : قال

من كلمته  ل أن يصل إليهم سعد بن معاذ، فنعى إليهم رجال بين قريظة قببين عبد األشهل
قوموا ((: واملسلمني، قال صلى اهللا عليه وسلم اليت مسع منه، فلما انتهى سعد إىل رسول اهللا 

والك  صلى اهللا عليه وسلم يا أبا عمرو إن رسول اهللا ((: ، فقاموا إليه فقالوا))إىل سيدكم
عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه، إن احلكم فيهم كما : ، فقال سعد))مواليك لتحكم فيهم

صلى اهللا عليه وعلى من ههنا يف الناحية اليت فيها رسول اهللا : نعم، قال: حكمت، قال
صلى إجالًال لـه، فقال رسول اهللا   عليه وسلم صلى اهللا، وهو معرض عن رسول اهللا وسلم 

فإين أحكم فيهم أن تقتل الرجال، وتقسم األموال، : ، قال سعد))نعم((: اهللا عليه وسلم 
  )1( .وتسىب الذراري والنساء

حبًا لسفك الدماء؛ ألن  صلى اهللا عليه وسلم وليس ملعرتض أن يعترب ذلك من الرسول 
 من فوق سبع مساوات أوًال وأخرياً، مث إن هذا هو ما كان سيفعله اليهود لو قدرو هذا حكم اهللا

م الذي يؤمنون به فقد ورد فيه حني تقرتب من مدينة لكي : "عليه كما نص على ذلك كتا
ا وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك . مل تساملك بل عملت معك حربًا فحاصرها..و...حتار

وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل . د السيففاضرب مجيع ذكورها حب
  )2( ."غنيمتها فتغنمها لنفسك

  

                                        
 -  - بعدة اسانيد وقد رواها غريه كما يف )  231/  6( ة وساقها الطربي رمحه اهلهروايات غزوة بين قريظة كثري ) 1(

 - )  35/  5( تفسري القرطيب  - )  593/  6( تفسري الدر املنثور  - )  1873/  6( تفسري ابن أيب حامت 
سنن  - )  1388/  3( صحيح مسلم  - )  1107/  3( صحيح البخاري  - )  69/  2( تفسري ابن كثري 

 - )  371/  5( مصنف عبد الرزاق  - )  496/  15( صحيح ابن حبان  - )  57/  6( بيهقي الكربى ال
  )  182/  1( تاريخ مدينة دمشق  - )  71/  3( مسند اإلمام أمحد  - )  379/  7( مصنف ابن أيب شيبة 
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W 

  :اآلثار

{: قولـه تعاىل        א 
 א      א F20E {] سورة الفتح

48/20[  
 }א{ ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال -574-24411

م، وعن عياهلم باملدينة حني ساروا إىل احلديبية وإىل خيرب، وكانت خيرب يف ذلك الوجه   )1(. عن بيو
א{: قوله تعاىل   א  א    א  

אאאאF256E {] سورة
  ]2/256البقرة 

، مسعت داود، عن عامر: ثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا حممد بن عبد األعلى، قال - 575-4538
بين النضري، فلحق  صلى اهللا عليه وسلم فكان فصل ما بينهم إجالء رسول اهللا : بنحو معناه، إال أنه قال

   )2(. م من كان يهودياً ومل يسلم منهم، وبقي من أسلم
{: قوله تعاىل א   א   א   א  

אאאF188E {] 3/188سورة آل[  
ذكر لنا أن أعداء اهللا اليهود يهود : ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال -  576-6654

م متابعصلى اهللا عليه وسلم خيرب أتوا نيب اهللا  م راضون بالذي جاء به، وأ وه وهم متمسكون ، فزعموا أ
{: مبا مل يفعلوا، فأنزل اهللا تعاىل صلى اهللا عليه وسلم بضاللتهم، وأرادوا أن حيمدهم نيب اهللا 

  )3( }אאאא

                                        
حسنه يف )  525/  7( تفسري الدر املنثور  - )  227/  3( تفسري عبد الرزاق )  187/  2( تفسري الطربي  )1(

  )1/223(التفسري الصحيح 
  )  14/  3( تفسري الطربي ) 2(
)  840/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  144/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  208/  4( تفسري الطربي ) 3(

  )1/223(يف التفسري الصحيح  حسنه
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אאאאא{: قوله تعاىل
אאאאאאאF8E {

  ]5/8سورة املائدة [
: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن عبد اهللا بن كثري: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 577-9012
}אאא{  نزلت يف يهود خيرب، أرادوا

صلى اهللا عليه ذهب رسول اهللا : قال عبد اهللا بن كثري: وقال ابن جريج. صلى اهللا عليه وسلم قتل النيب 
  )1(. إىل يهود يستعينهم يف دية، فهموا أن يقتلوه وسلم 

{: ىلقولـه تعا א     א   
אF27E {] 33/27سورة األحزاب[  

{ ثين يزيد بن رومان: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا ابن محيد، قال -578-21701
{ 2(. خيرب: قال(  

{: قوله تعاىل   א      
  א      אF20E {] سورة الفتح

48/20[  
} {: ، قوله ثنا سعيد ، عن قتادة: ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر ، قال  -579-24409

 )3(. وهي خيرب 
  يهود فدك وتيماء ووادي القرى وأذرح

{: قوله تعاىل     א سورة املائدة [ }א
5/41[  

ثنا : ثنا عبد اهللا بن الزبري ، عن ابن عيينة ، قال : ثنا إسحاق ، قال : حدثين املثين ، قال  - 580-9321
אא{: يف قوله  زكريا وجمالد ، عن الشعيب ، عن جابر

{  يهود املدينة ؛: قال }אא{  يهود فدك يقولون : قال

                                        
   35:ص 3:الدر املنثور ج)  141/  6( تفسري الطربي  - ) 1(
 .إسناده ضعيف )155/ 21(تفسري الطربي  )2(
سنن  - )  192/  4( تفسري ابن كثري  - )  525/  7( تفسري الدر املنثور  - )  89/  26( تفسري الطربي ) 3(

  )1/223(فسري الصحيح حسنه يف الت)  334/  6( البيهقي الكربى 



  
441 

  )1(. إن أوتيتم هذا فخذوه: ليهود املدينة 
  ]59/6سورة احلشر [} {: قوله تعاىل

{، يف قوله ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري: حدثنا ابن عبد األعلى ، قال  -  581-26225
{  أهل فدك وقرى قد مساها  صلى اهللا عليه وسلم صاحل النيب : قال

{: وهو حماصر قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح ، قال ال أحفظها،    
{  خالصة مل  صلى اهللا عليه وسلم فكانت بنو النضري للنيب : قال الزهري . بغري قتال: يقول

اجرين مل يعط األنصار منها بني امله صلى اهللا عليه وسلم يفتحوها عنوة، بل على صلح، فقسمها النيب 
ما حاجة    )2(شيئاً، إال رجلني كانت 

א{: قوله تعاىل
אאF6E {] 59/6سورة احلشر[  

ثين أيب، عن أبيه، عن : ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال - 582-26228
{، قولـه رضي اهللا عنهما  عباس ابن     א  

אא{ عز أمر اهللا : قال
نبيه بالسري إىل قريظة والنضري وليس للمسلمني يومئذ كثري خيل وال ركاب فجعل ما أصاب رسول اهللا  وجل 

أن : واإلجياف: قال. ا حيكم فيه ما أراد، ومل يكن يومئذ خيل وال ركاب يوجف صلى اهللا عليه وسلم 
، فكان من ذلك خيرب وفدك وقرى عربية، وأمر اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوضعوا السري وهي لرسول اهللا 

هال قسمها، فأنزل : ، فاحتواها كلها، فقال ناسصلى اهللا عليه وسلم رسوله أن يعد لينبع، فأتاها رسول اهللا 
אאא{: عذره، فقال عز وجل اهللا 

א א אא {] مث قال ]59/7سورة احلشر :}א 
 )3(. اآلية... }א

 حدثنا اجلريري عن: حدثنا بشر بن املفضل ، قال : وحدثنا محيد بن مسعدة الشامي ، قال  -  583-164

                                        
  )  78/  3( تفسري الدر املنثور  - )  1131/  4( تفسري ابن أيب حامت  - )  235/  6( تفسري الطربي ) 1(
سنن  - )  99/  8( تفسري الدر املنثور  - )  283/  3( تفسري عبد الرزاق  - )  35/  28( تفسري الطربي ) 2(

  )  143/  3( سنن أيب داود  - )  296/  6( البيهقي الكربى 
  إسناده ضعيف ) 99/  8( تفسري الدر املنثور )  36/  28( تفسري الطربي ) 3(

  )  484/  6( السنن الكربى )  58/  7( بنحوه سنن البيهقي الكربى )  1852/  4( وصحيح البخاري 
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من هؤالء : وهو حماصر وادي القرى فقال صلى اهللا عليه وسلم أن رجًال أتى رسول اهللا : عبد اهللا بن شقيق
 )1( .))اليهود: هؤالء املغضوب عليهم((: الذين حتاصر يا رسول اهللا؟ قال

غزا : قال  أخربين يونس ، عن ابن شهاب: أخربنا ابن وهب ، قال : حدثين يونس ، قال  - 584-13538
غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام، حىت إذا بلغ تبوك أقام  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

ا وفد أذرح ووفد أيله، صاحلهم رسول اهللا  . على اجلزية سلم صلى اهللا عليه و ا بضع عشرة ليلة ولقيه 
  )2( )باختصار(

  

                                        
  )  80/  1( تفسري الطربي ) 1(
   ) 185/  9( سنن البيهقي  - )  58/  11( تفسري الطربي ) 2(
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  :الدراسة

W 
 ودعة، سكون يف املقام ا يطل مل خيرب إىل النضري بين يهود من طائفة ذهبت عندما

 هو وهذا واملسلمني، لإلسالم اإليذاء فصول من آخر لفصل وجتهز العدة تعد أخذت بل
أسباب حتزب  من كانف أخرى، حياكة يف يبدأوا حىت مؤامرة من الينتهون اليهود دأب

 بن وحيي ،النضري احلقيق أيب بن سالم: منهم اليهود، من نفراً  أن ,األحزاب يوم اخلندق
 ،الوائلي عمار وأبو ،الوائلي قيس بن وهوذة ،النضري احلقيق أيب بن وكنانة ،النضري أخطب

صلى اهللا  اهللا رسول على األحزاب حزبوا الذين وهم وائل بين من ونفر النضري، بين من نفر يف
صلى اهللا  اهللا رسول حرب إىل فدعوهم ،مكة قريش على قدموا حىت خرجوا ،عليه وسلم 
يسكنون على  وكان يهود خيرب نستأصله، حىت عليه، معكم سنكون إنا: وقالوا ،عليه وسلم 

ون برواج مادي مكنهم من وكان أهلها ينعم مسافة ليست بالبعيدة من املدينة إىل جهة الشام
م ويف السنة السابعة للهجرة , بناء بيوت حصينة لسكناهم، وأحاطوها حبصون حبسب جتمعا

م واتصلوا بغطفان صلى اهللا عليه وسلم بدؤوا يعدون العدَّة لقتال الرسول    . لنصر
صلى اهللا عليه وسلم من االشرتاك يف حرب حممد  بينهم وبني قريش وحال صلح احلديبية
صلى أثره يف إيقاد نار احلقد على الرسول  إليهم وبعض بين النضري ، وقد كان هلجرة بين قينقاع

  .حماولني القضاء عليه اهللا عليه وسلم 
من أمرهم خرج إليهم يف نفس السنة مبا كان  صلى اهللا عليه وسلم وعندما تيقن الرسول 

فضًال عن إرسال بعض , وقد فاجأهم وصوله. رضي اهللا عنهم يف ألف وستمائة من الصحابة 
حىت كتب اهللا له الغلبة على اليهود بعد , الصحابة إىل غطفان ليشغلوهم عن التوجه إىل خيرب

  .على يهود خيرب صلى اهللا عليه وسلم يه قتال مرير، وقد انتهت املعركة بنصر اهللا لنب
للمزارعة على أن يعطوا  اليهود بأرض خيرب صلى اهللا عليه وسلم مث استبقى الرسول 
صلى اهللا عليه ليسوا شركاء ولكن عماًال يطردهم مىت شاء فقال هلم . نصف الثمر للمسلمني

  )1( .))كم أخرجناكمإنا إذا شئنا أن خنرج((: وسلم 

                                        
  114ص/6،و سنن البيهقي الكربى ج346ـ  3/342السرية النبوية البن هشام  )1(
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فغلب على النخل  قاتل أهل خيرب((: صلى اهللا عليه وسلم أن _   ابن عمر فعن 
الصفراء  صلى اهللا عليه وسلم واألرض وأجلأهم إىل قصرهم فصاحلوه على أن لرسول اهللا 

م، على أن ال يكتموا وال يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فال ذمة والبيضا ء واحللقة وهلم ما محلت ركا
كان احتمله معه يوم بين   ربوقد كان قتل قبل خي هلم وال عهد فغيبوا مسكًا حليي بن أخطب

لسعيه أين  صلى اهللا عليه وسلم لنيب حني أجليت النضري فيه حليهم، قال فقال ا النضري
 مسك حيي بن أخطب، قال أذهبته احلروب والنفقات، فوجدوا املسك فقتل ابن احلقيق

يا حممد دعنا نعمل يف هذه األرض ولنا : وسيب نساءهم وذراريهم وأراد أن جيليهم، فقالوا
يعطي كل امرأة من  اهللا عليه وسلم  صلىالشطر ما بدا لك ولكم الشطر، وكان رسول اهللا 
وكان من نتائج هذه الغزوة توقيع  )1( ,نسائه مثانني وسقًا من متر وعشرين وسقًا من شعري

وبني بقية اليهود مع دفع اجلزية وذلك على  صلى اهللا عليه وسلم معاهدات صلح مع الرسول 
  :النحو التايل

اهللا لنبيه على يهود خيرب حىت أرسلوا رسلهم يطلبون ما أن علموا بنصر : أ ـ يهود فدك
ذلك منهم بنفس شروط  صلى اهللا عليه وسلم املصاحلة على النصف من فدك، فقبل الرسول 

  .خيرب
صلى اهللا عليه حاصرهم الرسول ) موضع قرب املدينة يسكنه اليهود(: ب ـ وادي القرى

أربعة أيام وقتل منهم أحد عشر رجًال وفتح ديارهم بالقوة مث  نةوهو يف طريقه إىل املدي وسلم 
كغنائم على أصحابه واستبقاهم لزراعة األرض وعاملهم   صلى اهللا عليه وسلم قسمهم الرسول 

  .عليها
زية بعد علمهم على اجل صلى اهللا عليه وسلم صاحلوا الرسول : وأذرح: جـ ـ يهود تيماء

  )2(. زمية يهود وادي القرى

                                        
  157:ص 3:سنن أيب داود ج) 1(
هذا كتابه اىل أهل أذرح و فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب (( عليه‘ هم رسول اهللا ومثال على ما كان يصاحل )2(

م آمنون بأمان اهللا وحم مد وأن عليهم مائة دينار يف كل رجب وافية طيبة واهللا كفيل من حممد النيب ألهل أذرح أ
عزيز إذا خشوا على املسلمني وهم عليهم بالنصح واإلحسان للمسلمني ومن جلأ إليهم من املسلمني من املخافة والت

الطبقات : مع اطوائف اليهود انظر‘للتفصيل يف معارك الرسول )) آمنون حىت حيدث إليهم حممد قبل خروجه
تاريخ مدينة دمشق  317ص/6سنن البيهقي الكربى ج 143ص/3سنن أيب داود ج290ص/1الكربى ج
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  :اآلثار الواردة في موقف اليهود من املسلمني: املبحث الثاني
  :إثارة الفتنة بينهم: املطلب األول

  :اآلثار

אאאאאא{: قولـه تعاىل
{ ] 3/100سورة آل عمران[  

، ثين الثقة، عن زيد بن أسلم: ثنا سلمة، عن حممد بن إسحاق، قال : دثنا ابن محيد، قالح -585-5945
مر شاس بن قيس، وكان شيخاً قد عسا يف اجلاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على املسلمني شديد : قال

األوس واخلزرج يف جملس قد من  - صلى اهللا عليه وسلم احلسد هلم، على نفر من أصحاب رسول اهللا 
فغاظه ما رأى من مجاعتهم وألقتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم بعد الذي كان . مجعهم يتحدثون فيه

ذه البالد، واهللا ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم : بينهم من العداوة يف اجلاهلية، فقال قد اجتمع مأل بين قيلة 
اعمد إليهم، فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما  : د وكان معه، فقالا من قرار فأمر فىت شابا من اليهو 

وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه األوس واخلزرج، . كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار
من ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، فتنازعوا وتفاخروا حىت تواثب رجالن . وكان الظفر فيه لألوس على اخلزرج

احليني على الركب أوس بن قيظي أحد بين حارثة بن احلرث من األوس وجبار بن صخر أحد بين سلمة من 
قد : إن شئتم واهللا رددناها اآلن جذعة وغضب الفريقان، وقالوا: اخلزرج، فتقاوال، مث قال أحدمها لصاحبه
ا وحتاور الناس، فانضمت األوس فخرجوا إليه -احلرة : والظاهرة -فعلنا السالح السالح موعدكم الظاهرة 

فبلغ ذلك رسول اهللا . بعضها إىل بعض، واخلزرج بعضها إىل بعض على دعواهم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية
يا معشر : "، فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين من أصحابه حىت جاءهم، فقالصلى اهللا عليه وسلم 

بني أظهركم بعد إذ هداكم اهللا إىل اإلسالم، وأكرمكم به، وقطع به  املسلمني اهللا اهللا، أبدعوى اجلاهلية وأنا
فعرف القوم " عنكم أمر اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إىل ما كنتم عليه كفارا

ا نزعة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فألقوا السالح من أيديهم، وبكوا، وعانق الرجال من األوس  أ
سامعني مطيعني، قد أطفأ اهللا عنهم   صلى اهللا عليه وسلم مث انصرفوا مع رسول اهللا . رج بعضهم بعضاواخلز 

א{كيد عدو اهللا شاس بن قيس وما صنع فأنزل اهللا يف شاس بن قيس وما صنع 
אאF98Eא

يف أوس بن  عز وجل اآلية وأنزل اهللا ...  ]99-3/98 عمرانسورة آل [} א
قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس 

                                                                                                                  
  203ص/6فتح الباري ج. 3/368وابن هشام 32ص/2ج
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{من أمر اجلاهلية  א א א   א א א 
{ إىل قوله :}א{ )1(  

{ السديثنا أسباط، عن : ثنا أمحد بن املفضل، قال: حدثين حممد بن احلسني، قال - 586-5950
אאאאאقال }א :

ع، نزلت يف ثعلبة بن عنمة األنصاري، كان بينه وبني أناس من األنصار كالم، فمشى بينهم يهودي من قينقا 
عز فحمل بعضهم على بعض حىت مهت الطائفتان من األوس واخلزرج أن حيملوا السالح فيقاتلوا، فأنزل اهللا 

{: وجل   א א א   א א א 
{ 2(. السالح فاقتتلتم كفرمت إن محلتم: يقول(  

أخربنا جعفر بن سليمان، عن محيد : أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال - 587-5951
אא{: يف قوله األعرج عن جماهد א אא א { قال :

ودماء وشنآن، حىت من اهللا . ان مجاع قبائل األنصار بطنني األوس واخلزرج، وكان بينهما يف اجلاهلية حربك
، فأطفأ اهللا احلرب اليت كانت بينهم، وألف بينهم باإلسالم صلى اهللا عليه وسلم عليهم باإلسالم وبالنيب 

يهودي جالس، فلم يزل يذكرمها  فبينا رجل من األوس ورجل من اخلزرج قاعدان يتحدثان، ومعهما: قال
فنادى هذا قومه، وهذا قومه، فخرجوا : قال. أيامهما والعداوة اليت كانت بينهم، حىت استبا، مث اقتتال

شاهد يومئذ باملدينة، فجاء رسول  صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا : قال. بالسالح، وصف بعضهم لبعض
ينهم إىل هؤالء وإىل هؤالء ليسكنهم، حىت رجعوا ووضعوا ، فلم يزل ميشي بصلى اهللا عليه وسلم اهللا 

אאאאא{: القرآن يف ذلك عز وجل السالح، فأنزل اهللا 
{: إىل قوله }אא{ )3(  

  تشكيك املسلمني: املطب الثاني

سورة آل [ }אא{: عاىلقوله ت
 ]3/99عمران 

{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل، قال: بن احلسني، قال حدثنا حممد -588-5946
אهل جتدون حممداً؟ : كانوا إذا سأهلم أحد }א

                                        
  .إسناده ضعيف)  278/  2( تفسري الدر املنثور  - )  23/  4( تفسري الطربي ) 1(
  )2/281( الصحيح حسنه يف التفسري)  250/  5( تفسري القرطيب  - )  24/  4( تفسري الطربي ) 2(
  )  719/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  128/  1( تفسري عبد الرزاق  - )  25/  4( تفسري الطربي ) 3(
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  )1( .الكاً ه: فصدوا عنه الناس، وبغوا حممداً عوجاً ! ال: قالوا
ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن أيب حممد، عن عكرمة أو عن : حدثنا ابن محيد، قال 589-7533

كان كردم بن زيد حليف كعب بن األشرف، : ، قالرضي اهللا عنهما  سعيد بن جبري، عن ابن عباس
أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أيب نافع، وحبري بن عمرو، وحيي بن 

م، يتنصحون هلم من أصحاب رسول اهللا  ، صلى اهللا عليه وسلم يأتون رجـاال من األنصار، وكانوا خيالطو
ا، وال تسارعوا يف النفقة فإنكم ال تدرون ما : فيقولون هلم ال تنفقوا أموالكم فإنا خنشى عليكم الفقر يف ذها

 }אאא{: يكون فأنزل اهللا فيهم
{، صلى اهللا عليه وسلم أي من النبوة اليت فيها تصديق ما جاء به حممد  ]4/37سورة النساء [

א{ ...إىل قوله :}2( .}א(  
{: قولـه تعاىل   א א    א א 

אא3/72سورة آل عمران [ }א[ 

{: ثنا أسباط، عن السدي: ثنا أمحد بن املفضل، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال-590-5716
אאאאאאא

{ ادخلوا يف دين حممد أول النهار، وقولوا : كان أحبار قرى عربية اثين عشر حربا، فقالوا لبعضهم
إنا رجعنا إىل علمائنا وأحبارنا فسألناهم، : نشهد أن حممدا حق صادق، فإذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا

لستم على شيء، وقد رجعنا إىل ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم، لعلهم  فحدثونا أن حممدا كاذب، وأنكم
 صلى اهللا عليه وسلم رسوله  عز وجل هؤالء كانوا معنا أول النهار، فما باهلم؟ فأخرب اهللا : يشكون، يقولون

  )3( .بذلك
 اهدثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جم: ثنا أبو عاصم، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال-591-5717

يهود تقوله صلت مع حممد } אאאא{ عز وجل يف قول اهللا 
صالة الصبح، وكفروا آخر النهار مكرا منهم، لريوا الناس أن قد بدت هلم منه الضاللة بعد أن كانوا 

  )4( .اتبعوه

                                        
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  717/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  24/  4( تفسري الطربي ) 1(
  .إسناده ضعيف)  538 / 2( تفسري الدر املنثور  - )  86/  5( تفسري الطربي ) 2(
  )2/281(حسنه يف التفسري الصحيح )  538/  2( تفسري الدر املنثور  - )  86/  5( تفسري الطربي ) 3(
  )  374/  1( تفسري ابن كثري  - )  312/  3( تفسري الطربي ) 4(
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 عباس ثين أيب، عن أبيه، عن ابن: ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: ن سعد، قالحدثين حممد ب-592-5718
אאאא{: ، قولـهرضي اهللا عنهما 

أول  صلى اهللا عليه وسلم إذا لقيتم أصحاب حممد : ليهود قالواوذلك أن طائفة من ا. اآلية... }א
هؤالء أهل الكتاب، وهم أعلم منا، لعلهم : النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صالتكم لعلهم يقولون

  )1(. ينقلبون عن دينهم، وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم
 عباس ثين أيب، عن أبيه، عن ابن: ، قالثين عمي: ثنا أيب، قال: حدثنا حممد بن سعد، قال -  593-5724

  )2(. لعلهم ينقلبون عن دينهم: } {: رضي اهللا عنهما 
  

                                        
كثري   تفسري ابن - 2/241تفسري الدر املنثور  - 2/680تفسري ابن أيب حامت  - 3/312تفسري الطربي ) 1(

  إسناده ضعيف 1/374
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  :الدراسة

ا، ومل يبق بيت يف املدينة مل  أكثرية ال ، وأصبح املسلموندخل اإلسالم املدينة يستهان 
يدخله نور اإلسالم، يف املقابل كانت هناك فئات مل تسلم، يشكل اليهود الغالبية العظمى 
منها، وملا كان هؤالء اليهود اليضمرون لإلسالم وأهله إال الكره والبغض، فقد عملوا 
ماوسعهم اجلهد على إجياد بواعث للشقاق واخلالف بني الفئات املسلمة، وأصبح يف املدينة 

  :لمنينوعان من املس
  .فئة أسلمت عن حق، ودخل اإلسالم قلبها، تستهون يف سبيله الصعاب والعقبات - 1
وفئت أسلمت نفاقاً، كان لليهود دور كبري يف إجيادها، وهواها تبع هلوى اليهود،  - 2

  .،كما سيأيتتأمتر بأمرهم، وتنفذ خططهم
ملا رأوا من أما الفئة اليت أسلمت حبق، فقد سعى اليهود يف تأليبهم على بعضهم 

، وجدوا الفرصة مواتية، ولذا تتجلى طبيعة دور اليهود جتاه املسلمني متاسكهم، وذلك مىت ما
اهللا عليهم فيسلموا يف فرقة وشتات  قبل ظهور اإلسالم، وقبل أن مينّ  واخلزرج كان األوسفقد  

بني القبيلتني، وميدونه ما استطاعوا بعوامل وتناحر، وكان اليهود يغذون هذا الصراع الدائر 
إيقاد احلروب، وملا دخل اإلسالم املدينة واجتمعت القلوب، وصفت األنفس، وأصبح األوس 
واخلزرج جتمعهم كلمة واحدة، ويربطهم رباط اإلسالم الذي صاروا بفضل اهللا مث بفضله قوة 

م يتمنون واحدة متماسكة، بعد أن كانوا قبائل متناحرة، فغيظ اليه م كانوا يف قرار ود هلذا أل
زوال هذا الدين، ويسعون هلدمه، وملا كان من الصعب عليهم مواجهة املسلمني وهم قوة 
متآلفة مرتابطة، فإنه مل يكن أمامهم سوى خلخلة اجلبهة الداخلية للمسلمني، وضرب هذه 

على بعض، والوقيعة  الوحدة وهذا التآلف، لذا سعوا ماوسعهم اجلهد يف تأليب املسلمني
بينهم، وتذكريهم مبا كانوا عليه قبل اإلسالم، والتحريض على أخذ الثأر ليسهل عليهم 
اخرتاق الصفوف املسلمة، وهدم اإلسالم من داخله وبأيدي أبنائه، ولكن اهللا محى اإلسالم 

اهللا  صلىواملسلمني من مكائد اليهود، وعاد املسلمون إىل رشدهم بعد أن بني هلم الرسول 
  . املتقدمة يف األثر كما يف قصة شاسأن هذا من دعوى اجلاهلية،   عليه وسلم 

ومثله تشكيك املسلمني يف دينهم منخدعني بكون اليهود أهل كتاب وقد استغل  
لبسوا على هذه مكيدة أرادوها لي: " اليهود ذلك استغالًال دنيئاً كما مر يف األثر قال ابن كثري
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م اشتوروا بينهم أن يظهروا اإلميان أول النهار ويصلوا  الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أ
صالة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إىل دينهم ليقول اجلهلة من الناس إمنا  مع املسلمني

  )1( ."ردهم إىل دينهم إطالعهم على نقيصة وعيب يف دين املسلمني
م جاؤوا حممدًا : "وقال القرطيب أول النهار ورجعوا من  صلى اهللا عليه وسلم معناه أ
حىت ننظر يف التوراة، مث رجعوا يف آخر النهار : هو حق فاتبعوه، مث قالوا: عنده فقالوا للسفلة

أرادوا أن يلبسوا على يقولون إنه ليس حبق، وإمنا . قد نظرنا يف التوراة فليس هو به: فقالوا
  )2(." السفلة وأن يشككوا فيه

 

                                        
  374ص/1تفسري ابن كثري ج) 1(
  111ص/4تفسري القرطيب ج) 2(
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  :من أسلم منهم: املطلب الثالث

  :اآلثار

{: قولـه تعاىل      א      
 א    א א א   אF10E{ ] سورة

  ]46/10األحقاف 
ثنا شعيب بن : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا احلسني بن علي الصدائي ، قال  -  24171 -594

:  قال عبد اهللا: ، أن حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم ، قال ثنا عبد امللك بن عمري: صفوان ، قاال 
  ){ )1א{: إىل قوله . . . } א{أنزل يف 

رضي اهللا   ثين أيب عن أبيه عن ابن عباس: ثين عمي قال: ثين أيب قال: حممد بن سعد قال -595-24171
א{: قوله عنهما 
F52E{ ] صلى اهللا عليه كان رجل من أهل الكتاب آمن مبحمد : اآلية قال.. .]41/52سورة فصلت
صلى اهللا إنا جنده يف التوراة وكان أفضل رجل منهم وأعلمهم بالكتاب فخاصمت اليهود النيب : فقال وسلم 

نعم فأرسل إىل عبد : قالوا ))أتؤمنون؟, أترضون أن حيكم بيين وبينكم عبد اهللا بن سالم((: فقال عليه وسلم 
نعم فأعرضت اليهود، وأسلم : قال ))أتشهد أين رسول اهللا مكتوبًا يف التوراة واإلجنيل((: اهللا بن سالم فقال

א{: و الذي قال اهللا جل ثناؤه عنهعبد اهللا بن سالم فه
אאאאF10E{ 2(. فآمن عبد اهللا بن سالم: يقول(  

{ ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -  596-24174
אF52E{ ... اآلية كنا حندث أنه عبد اهللا بن سالم
  )3(. آمن بكتاب اهللا وبرسوله وباإلسالم وكان من أحبار اليهود

ثنا صفوان بن عمرو ، عن : ثنا أبو املغرية ، قال : بيل احلمصي ، قال حدثين أبو شرح -597-24178
صلى اهللا عليه انطلق النيب : ، قال  عبد الرمحن بن جبري بن نفري ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك األشجعي

وا دخولنا عليهم، فقال هلم رسول اهللا وأنا معه ، حىت دخلنا كنيسة اليهود باملدينة يوم عيد هلم، فكره وسلم 

                                        
)  439/  7( تفسري الدر املنثور  - )  438/  7( تفسري الدر املنثور ) 1( ) 10/  26( تفسري الطربي  - ) 1(

  336/  9(  القرطيب تفسري - 
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يا معشر اليهود أروين اثىن عشر رجًال يشهدون أنه ال إله إال هو، وأن حممداً رسول (( صلى اهللا عليه وسلم 
فأسكتوا فما أجابه : ، قال  .))اهللا، حيبط اهللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي غضب عليه

كما : منهم أحد، مث ثلث فلم جيبه أحد، فانصرف وأنا معه، حىت إذا كدنا أن خنرج نادى رجل من خلفنا 
واهللا ما نعلم : أي رجل تعلموين فيكم يا معشر اليهود، قالوا : الرجلفأقبل، فقال ذلك : أنت يا حممد، قال 

فإين : أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب اهللا، وال أفقه منك، وال من أبيك، وال من جدك قبل أبيك، قال 
ه قوله كذبت، مث ردوا علي: الذي جتدونه يف التوراة واإلجنيل، قالوا صلى اهللا عليه وسلم أشهد باهللا أنه النيب 

كذبتم لن نقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه ((:  صلى اهللا عليه وسلم وقالوا لـه شراً، فقال هلم رسول اهللا 
: فخرجنا وحنن ثالثة: ، قال .))من اخلري ما أثنيتم، وأما إذ آمن كذبتموه وقلتم ما قلتم، فلن نقبل قولكم

{: ، وأنا، وعبد اهللا بن سالم، فأنزل اهللا فيهصلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
א { . . . 1(. اآلية( 

א{: قوله تعاىل  אא     א { ] سورة آل عمران
3/113[ 

ثين حممد بن حممد، عن  :ثنا سلمة، عن حممد بن إسحاق، قال: حدثنا ابن محيد، قال - 598-6044
ملا أسلم عبد اهللا بن سالم، وثعلبة بن : ، قالرضي اهللا عنهما  عكرمة أو عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم 
ما آمن مبحمد وال تبعه إال أشرارنا، ولو كانوا من خيارنا : أهل الكفر منهمأحبار يهود و : ومنحوا فيه، قالت

אא{: يف ذلك من قوهلم عز وجل ما تركوا دين آبائهم، وذهبوا إىل غريه، فأنزل اهللا 
א{: إىل قوله }אא {)2( 

عبد } {: قال ابن جريج: ثين حاج، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال - 599-6046
 )3( .اهللا بن سالم، وثعلبة بن سالم أخوه، وسعية ومبشر، وأسيد وأسد ابنا كعب

                                        
 469/  3( املستدرك على الصحيحني  - )  437/  7( تفسري الدر املنثور  - )  11/  26( تفسري الطربي ) 1(

  )4/331(يف التفسري الصحيح  صححه) 
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  .إسناده ضعيف)  175/  4( تفسري القرطيب 
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  :الدراسة

  :لرجال والنساءمل يسلم من اليهود االّ عدد قليل من ا 
  : فمن الرجال - أ

  : عبد اهللا بن سالم - 1
، ولإلسالم فقط، بل تعدى ذلك إىل صلى اهللا عليه وسلم للنيب  ة اليهودمل تقتصر عداو 

ومن علمائهم، ويربز هذا يف موقفهم من  ، حىت ولو كان من أحبار اليهودمعاداة املسلمني
صلى اهللا عليه ملا مسعت برسول اهللا ((: الذي حدث عن إسالمه قائالً  هللا بن سالما عبد

عرفت صفته وامسه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت ُمسرًا لذلك صامتًا عليه، حىت  وسلم 
أقبل رجل  بين عمرو بن عوف فلما نزل بقباء يف املدينةصلى اهللا عليه وسلم قدم رسول اهللا 

يت جالسة، حت حىت أخرب بقدومه وأنا يف رأس خنلة يل أعمل فيها، وعميت خالدة ابنة احلارث
ُت، فقالت يل عميت حني مسعت   صلى اهللا عليه وسلم فلما مسعت اخلرب بقدوم رسول اهللا  كربَّ

: قادماً مازدت، قال عليه السالم لو كنت مسعت مبوسى بن عمران  خيبك اهللا، واهللا: تكبريي
: أي عمه، هو واهللا أخو موسى بن عمران وعلى دينه، بُعث مبا بُعث به قال: فقلت هلا
: فقلت هلا: أي ابن أخي، أهو النيب الذي كنا ُخنرب أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقالت

، صلى اهللا عليه وسلم مث خرجت إىل رسول اهللا : فذاك إذاً، قال: قالتف: نعم، قال
م فأسلموا   )1(.)) فأسلمت مث رجعت إىل أهل بييت فأمر

م يف خبث الطوية وانقالب املواقف مل يعجبهم إسالم حرب من  ولكن اليهود كعاد
 اهللا بن َسالم مسع عبد((: الق عن أنسذو علم كانوا يرجعون إليه وإىل والده، ف, أحبارهم

 صلى اهللا عليه وسلم وهو يف أرض خيرتف فأتى النيب  صلى اهللا عليه وسلم بقدوم رسول اهللا 
وماأول طعام أهل  ،فما أول أشراط الساعة :يعلمهم إال نيب فقال إين سائلك عن ثالث ال

ن جربيل آنفاً، قال :قال ،أمهينزع الولد إىل أبيه أو إىل  وما ،اجلنة  :قال ؟جربيل :أخربين 
א{فقرأ هذه اآلية  ،ذاك عدو اليهود من املالئكة :قال ،نعم

א{أول أشراط  ، أما

                                        
  598ص/7اإلصابة يف متييز الصحابة ج 252ص/7ح الباري جو فت.517- 1/516ابن هشام،  سرية)1(



  
454 

فزيادة كبد  :وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة ،فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب :الساعة
أشهد أن  :قال ،وإذا سبق ماء املرأة نزعت ،وإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد ،حوت

ت وإ: إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا، يارسول اهللا ال م إن يعلموا إن اليهود قوم 
أي ((: صلى اهللا عليه وسلم فجاءت اليهود فقال النيب  ،بإسالمي قبل أن تسأهلم يبهتوين

أرأيتم إن أسلم (( :خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا، قال: قالوا ))؟اهللا فيكم رجل عبد
أشهد أن ال إله إال : اهللا فقال أعاذه اهللا من ذلك فخرج عبد: ، فقالوا))؟اهللا ابن سالم عبد

 فهذا الذي كنت أخاف يا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه قال: اهللا وأن حممداً رسول اهللا، فقالوا
  )1(.)) رسول اهللا

أن يسلم وبعد  اهللا بن سالم قبل وتتضح من خالل املقارنة بني موقف اليهود من عبد
ا إىل الدين وإىل من تبعه من املسلمني، فإسالم عبد اهللا   أن أسلم النظرة اليت كانوا ينظرون 

م له بعد أن كان يف نظرهم خريهم وأعلمهم، فسرعان ما حتول الثناء  كان سببًا يف عداو
م يدل على أن هؤالء إمنا حتكمهم عقيد وهو ما، واملدح إىل انتقاص وذم يف حلظات

غري، بغض النظر عن صحتها أو فسادها، حيث مل يرتددوا يف إطالق  املتأصلة يف نفوسهم ال
  .اهللا بن سالم بسبب إسالمه، مما يبني موقف اليهود من اإلسالم واملسلمني التهم على عبد

  :ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد: وممن أسلم 4- 2
أنه  بسنده عن شيخ من بين قريظة البيهقيوكان من قصة سبب إسالم هؤالء، ما رواه 

مل  نفر من هدل وأسد بن عبيد وأسيد ابين سعية هل تدري عما كان إسالم ثعلبة((: قال
فإنه قدم علينا رجل من : قال. ال: كانوا فوق ذلك؟ فقلت  يكونوا من بين قريظة وال نضري

س فأقام عندنا واهللا ما رأينا رجًال قط ال يصلي اخلم) ابن اهليبان: (من يهود يقال له الشام
بسنتني فكنا إذا قحطنا  صلى اهللا عليه وسلم اهللا   خريًا منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول

ال واهللا حىت تقدموا أمام : لينا املطر نقول لـه يا ابن اهليبان اخرج فاستسق لنا، فيقولوقل ع
صاعًا من متر، أو مدين من شعري، مث خيرج إىل : كم نقدم؟ فيقول: خمرجكم صدقة، فنقول

ظاهرة حرتنا وحنن معه، فيستسقي، فواهللا ما يقوم من جملسه حىت متر الشعاب، قد فعل ذلك 
يا معشر يهود ما ترونه : مرتني وال ثالثة، فحضرته الوفاة فاجتمعنا إليه فقال غري مرة وال

                                        
  1211ص/3رواه البخاري ج  )1(
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إنه إمنا : أنت أعلم، فقال: أخرجين من أرض اخلمر واخلمري إىل أرض البؤس واجلوع؟ فقلنا
أخرجين أتوقع خروج نيب قد أظل زمانه هذه البالد مهاجره، فاتبعه فال تسبقن إليه إذا خرج، 

نه يسفك الدماء ويسيب الذراري والنساء ممن خالفه فال مينعكم ذلك منه، مث يا معشر يهود فإ
وكانوا شباباً - قال أولئك الفتية الثالثة  مات فلما كانت تلك الليلة اليت افتتحت فيها قريظة

 بلى واهللا: قالوا. ما هو: يا معشر يهود هذا الذي كان ذكر لكم ابن اهليبان، قالوا - أحداثاً 
إنه هلو، يا معشر اليهود إنه واهللا هلو بصفته، مث نزلوا فأسلموا وخلوا أمواهلم وأوالدهم 

  )1( .))فلما فتح رد ذلك عليهم وكانت أمواهلم يف احلصن مع املشركني: وأهاليهم، قال
  :زيد بن سعنة: ومنهم  - 5

إن اهللا تبارك ((: قصة إسالمه فقال_  بن سالم بسنده إىل عبد اهللا روى ابن حبان
إنه مل يبق من عالمات النبوة شيء إال وقد : قال زيد وتعاىل ملا أراد هدى زيد بن سعية

يسبق : حني نظرت إليه إال اثنتني مل أخربمها منه صلى اهللا عليه وسلم عرفتها يف وجه حممد 
رف لمه جهله وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلماً، فلبثت أتلطف له ألن أخالطه فأعح

فأتاه رجل على راحلته  _  حلمه وجهله، فخرج يومًا من احلجرات ومعه علي بن أيب طالب
يا رسول اهللا أهل قرية بين فالن أسلموا ودخلوا يف اإلسالم وكنت أخربهم إن : كالبدوي فقال

سلموا أتاهم الرزق رغدًا وقد أصابتهم سنة وقحوط من الغيث وأنا أخشى يا رسول اهللا أن أ
صلى خيرجوا من اإلسالم طمعًا فإن رأيت أن ترسل إليهم ما يعينهم فعلت، فنظر رسول اهللا 

ل ما بقي منه شيء يا رسول اهللا، قا: فقال_  إىل رجل عن جانبه أراه عمر اهللا عليه وسلم 
فدنوت إليه فقلت له يا حممد هل لك أن تبيعين مترًا معلومًا من حائط بين : زيد بن سعية

ال يا يهودي ولكن أبيعك مترًا معلومًا إىل أجل كذا وكذا وال : فالن إىل أجل كذا وكذا، قال
فأطلقت مهياين فأعطيته  صلى اهللا عليه وسلم نعم، فبايعين : أمسي حائط بين فالن، قلت

مثقاًال من ذهب يف متر معلوم إىل أجل كذا وكذا، فأعطاها الرجل وقال اعجل عليهم  مثانني
صلى فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة خرج رسول اهللا : وأغثهم، قال زيد بن سعية

رضي اهللا  وعلي وعثمان وعمر ومعه أبو بكر يف جنازة رجل من األنصار اهللا عليه وسلم 
يف نفر من أصحابه، فلما صلى على اجلنازة دنا من جدار فجلس إليه، فأخذت  عنهم 

                                        
  52ص/1و اإلصابة يف متييز الصحابة ج160ص/1و الطبقات الكربى ج 114ص/9سنن البيهقي الكربى ج) 1(
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أال تقضيين يا حممد حقي فواهللا ما : مبجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ، مث قلت
ونظرت إىل عمر بن : لقد كان يل ملخالطتكم علم، قالمطل، و  علمتكم يا بين عبد املطلب

أي عدو اهللا : وعيناه تدوران يف وجهه كالفلك املستدير، مث رماين بنظره وقال_  اخلطاب
ما أمسع وتفعل به ما أرى، فوالذي بعثه باحلق لوال ما  صلى اهللا عليه وسلم أتقول لرسول اهللا 

ينظر إىل عمر يف  صلى اهللا عليه وسلم بسيفي هذا عنقك، ورسول اهللا أحاذر فوته لضربت 
إنا كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر، أن تأمرين حبسن األداء : سكون وتؤدة، مث قال

وتأمره حبسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا من غريه مكان 
ما هذه :  عشرين صاعًا من متر، فقلت لهفقضاين حقي وزادين_ مارعته، فذهب يب عمر 

: أن أزيدكها مكان ما رعتك، قلت صلى اهللا عليه وسلم الزيادة، قال أمرين رسول اهللا 
: قال. نعم احلرب: احلرب؟ قلت: قال زيد بن سعية: ال من أنت؟ قلت: أتعرفين يا عمر؟ قال

: ما قلت وتفعل به ما فعلت، قلت هللا عليه وسلم صلى افما دعاك إىل أن تقول لرسول اهللا 
حني نظرت  صلى اهللا عليه وسلم يا عمر كل عالمات النبوة قد عرفتها يف وجه رسول اهللا 

يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلماً، فقد : إليه إال اثنتني مل أخربمها منه
ما فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهللا رباً   صلى اهللا عليه وسلم وباإلسالم ديناً ومبحمد  خرب

 ،صلى اهللا عليه وسلم نبياً، وأشهدك أن شطر مايل وإين ألكثرها ماًال صدقة على أمة حممد 
أو على بعضهم، فرجع عمر : فقلت! أو على بعضهم فإنك ال تسعهم كلهم_ فقال عمر 

هد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن أش:فقال زيد  ،صلى اهللا عليه وسلم وزيد إىل رسول اهللا _ 
  )1( .))حممداً عبده ورسوله وآمن به

  :مخيريق: ومنهم  - 6
وقال  فشهد أحد نازًال يف بين النضري, من بين ثعلبة كان يهوديًا من بقايا بين قينقاع

إن اليوم يوم  :قالوا ،يا معشر يهود واهللا لقد علمتم أن نصر حممد عليكم حلق((: لقومه
إن أصبت فمايل حملمد يصنع فيه ما  :فأخذ سيفه وعدته وقال ،ال سبت :فقال ،السبت
صلى اهللا فقال النيب  ))قُتلحىت  فقاتل معه صلى اهللا عليه وسلم مث غدا إىل رسول اهللا  ،شاء

                                        
ذيب التهذيب ج 517ص/1صحيح ابن حبان ج) 1( املستدرك  31ص/3قال ابن حجر حديث حسن مشهور 

  606ص/2واإلصابة يف متييز الصحابة ج37ص/2يحني جعلى الصح
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فهي  صلى اهللا عليه وسلم بأمواله للنيب  وأوصى خمرييق .))سابق يهود خمرييق(( :عليه وسلم 
  )1(. وكانت أموال خمرييق يف بين النضري: قال ،صلى اهللا عليه وسلم عامة صدقة رسول اهللا 

א{: يهمذُكر أنه أحد من أسلم من اليهود ونزل ف سعيد بن عامر: ومنهم - 7
א{ ] 2( ]2/121سورة البقرة(  

فيمن أسلم من اليهود فروى عن النيب  ذكره خليفة عبد الرمحن بن مساك: ومنهم - 8
  )3( .صلى اهللا عليه وسلم 

  : ومن النساء - ب
  .وهي من بين قريظة :رضي اهللا عنها أم المؤمنين صفية  - 1

أيت بصفية بنت  حصن ابن أيب احلقيق الغموصصلى اهللا عليه وسلم ملا فتح رسول اهللا 
ما بالل رضي اهللا عنها  حيي ما على قتلى يهود، فلما  ومعها ابنة عم هلا، جاء  فمر 

م املرأة اليت مع صفية صكت وجهها وصاحت وحثت الرتاب على وجهها، فقال رسول  رأ
وأمر بصفية فجعلت خلفه وغطى  .))بوا هذه الشيطانة عيناعز (( :صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

أنزعت الرمحة من قلبك حني ((: عليها ثوبه، فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه، وقال لبالل
يا ((: فقال صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل إىل النيب : ويف رواية !))متر باملرأتني على قتالمها
: ، قال ))ال تصلح إال لك والنضري صفية بنت حيي سيدة قريظة نيب اهللا أعطيت دحية

ا، فلما نظر إليها النيب  ا، فجاء  خذ جارية من السيب ((: قال صلى اهللا عليه وسلم ادعوه 
يا أبا محزة ما : وتزوجها، فقال له ثابت صلى اهللا عليه وسلم فأعتقها النيب : ، قال ))غريها

                                        
ورد عند ابن سعد ما يشعر  203ص/6فتح الباري ج 36:ص 4:البداية والنهاية ج: ص 2:تاريخ الطربي ج) 1(

وجد خمرييق مقتوال به جراح فدفن ناحية من مقابر املسلمني ومل يصل عليه ومل يسمع رسول  :بعدم اسالمه فقال
ولن  502:ص 1:الطبقات الكربى ج عده يرتحم عليه ومل يزده على أن قال خمرييق خري يهوديومئذ وال ب‘ اهللا 

وهو ما رجحه النووي ) 57:ص 6:اإلصابة يف متييز الصحابة ج(ابن حجر ترجم له يف الصحابة وهو املشهور 
  82ص/12شرح صحيح مسلم ج

  111ص/3اإلصابة يف متييز الصحابة ج) 2(
  310ص/4صحابة جاإلصابة يف متييز ال) 3(
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ا له أم سليم نفسها أعتقها وتزوجها،: أصدقها؟ قال ا له  حىت إذا كان بالطريق جهز فأهد
  )1( .))عروساً  صلى اهللا عليه وسلم من الليل، فأصبح النيب 

فسمع نساء  أنزلت يف بيت حلارثة بن النعمان من خيرب ملا قدمت صفية((: ويف رواية
متنقبة فلما خرجت خرج  رضي اهللا عنها  فجئن ينظرن إىل مجاهلا، وجاءت عائشة األنصار

رأيت : قالت ))كيف رأيت يا عائشة؟((: على أثرها فقال صلى اهللا عليه وسلم النيب 
ا أسلمت وحسن إسالمها((: يهودية، فقال   .))ال تقويل ذلك، فإ

رأت قبل ذلك أن القمر وقع يف حجرها، فذكرت ذلك  رضي اهللا عنها فية وكانت ص
إنك لتمدين عنقك إىل أن تكوين عند ملك العرب، فلم يزل : ألمها فلطمت وجهها وقالت

ا رسول اهللا     )2( .فسأهلا عنه فأخربته صلى اهللا عليه وسلم األثر يف وجهها حىت أتى 
قال اجتمع نساء  بسند حسن عن زيد بن أسلم ما رواه بن سعد: هاوفضائلها كثرية من 
يف مرضه الذي توىف فيه، واجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت  صلى اهللا عليه وسلم النيب 
، فغمزن أزواجه إين واهللا يا نيب اهللا لوددت أن الذي بك يب((: رضي اهللا عنها  حيي

من ((: من أي شيء؟ فقال: فقلن .))مضمضن((: صلى اهللا عليه وسلم فقال  .))ببصرهن
ا لصادقة ا، واهللا إ ) 52(سنة اثنتني ومخسني  رضي اهللا عنها وتوفيت صفية  .))تغامزكن 

  )3( .وقربت بالبقيع_  يف خالفة معاوية بن أيب سفيان هـ 
وكانت متزوجة رجًال  من بين النضري ريحانة بنت شمعون بن زيد: وممن أسلم - 2

سباها، فأبت إال  صلى اهللا عليه وسلم مث إن رسول اهللا  يقال له احلكم من بني قريظة
يف نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ مسع  صلى اهللا عليه وسلم اليهودية، فوجد رسول اهللا 

يبشرين بإسالم رحيانة، فبشره وعرض عليها أن   هذا ثعلبة بن سعية: وقع نعلني خلفه، فقال
يا رسول اهللا، بل ترتكين يف ملكك فهو : يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها احلجاب، فقالت

  )4(. أخف علي وعليك فرتكها

                                        
  145ص /1صحيح البخاري ج) 1(
  740-  739ص/7اإلصابة يف متييز الصحابة ج) 2(
  741ص/7اإلصابة يف متييز الصحابة ج 235ص/2سري أعالم النبالء ج313ص/2الطبقات الكربى ج) 3(
 658ص/7اإلصابة يف متييز الصحابة ج 126:ص 4:البداية والنهاية ج 239ص/3تاريخ مدينة دمشق ج) 4(

وقال ابن حجر أعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند أهلها وهذه فائدة  131ص/8الطبقات الكربى ج
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  :اآلثار الواردة في عالقة اليهود باملنافقني : املبحث الثالث

  :اآلثار

אאא{: قوله تعاىل
אF14E {]58/14 اجملادلة سورة[  

אא{: قوله ثنا سعيد عن قتادة: ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال -600-26178
א {1( .ناصحوهمو هم املنافقون تولوا اليهود : إىل آخر اآلية قال(  

{ عز وجل يف قول اهللا  قال ابن زيد: أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال - 601-26179
אאא {هؤالء كفرة أهل الكتاب : قال

אאא{: اليهود والذين تولوهم املنافقون تولوا اليهود وقرأ قول اهللا
אא{حىت بلغ  ]59/11 احلشر سورة[} אא {

ومن  ،ال ندع حلفاءنا وموالينا يكونوا معا لنصرتنا وعزنا: هؤالء املنافقون قالوا: لئن كان ذلك ال يفعلون وقال
א{: عز وجل فقال اهللا  ،ع عنا خنشى أن تصيبنا دائرةيدف

    א   {: حىت بلغ ]5/52 ةسورة املائد[} F52Eא
אF13E {] وقرأ حىت بلغ ]59/13سورة احلشر :}

אF14E {] سورة
  )2(. ال يربزون: قال ]59/14احلشر 

 سورة[} אאאא{: قوله تعاىل
  ]59/2 احلشر

طًا من بين أن ره ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان: حدثنا ابن محيد قال - 602-26195
منهم عبد اهللا بن أيب بن سلول ووديعة ومالك ابنا نوفل وسويد وداعس بعثوا إىل بين النضري  خلزرجاعوف بن 

معكم فرتبصوا لذلك من  رجناخأن اثبتوا ومتنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم 

                                        
حسنه يف )  85/  8( تفسري الدر املنثور  - )  280/  3( تفسري عبد الرزاق )  23/  28( تفسري الطربي  - ) 1(

  )1/223(التفسري الصحيح 
  )  23/  28( تفسري الطربي  - ) 2(
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م صلى اهللا عليه وسلم هللا نصرهم فلم يفعلوا وكانوا قد حتصنوا يف احلصون من رسول ا   )1(. حني نزل 
  ]59/11 احلشر سورة[ }אא{: قوله تعاىل

ثنا : لثنا عيسى؛ وحدثين احلارث قا: ثنا أبو عاصم قال: حدثين به حممد بن عمرو قال - 603-26257
عبد : قال }אא{: ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله: احلسن قال

رفاعة بن تابوت ومل يشك فيه وعبد اهللا بن : وقال احلارث. اهللا بن أيب ابن سلول ورفاعة أو رافعة بن تابوت
  )2(. نبتل وأوس بن قيظي

ثنا سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة : محيد قال حدثنا ابن -  604-26258
يعين عبد اهللا بن  }אא{قوله  رضي اهللا عنهما  أو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

  )3(. أيب ابن سلول وأصحابه ومن كان منهم على مثل أمرهم
{: قوله    א   אא א 

אאאF11E{ ]سورة 
   ]59/12 احلشر

ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو : حدثنا ابن محيد قال - 605-26259
{ رضي اهللا عنهما  عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  אא א 

4(. بين النضري: يعين} א(  
{: قوله تعاىل       F14E {]احلشر سورة 

59/15[   
ثنا : ثنا عيسى؛ وحدثين احلارث قال: عاصم قال ثنا أبو: حدثين حممد بن عمرو قال -  606-26261

املنافقون خيالف : قال }{: قوله ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح عن جماهد: احلسن قال
  )5( .دينهم دين النضري

                                        
الطبقات  - )  332/  4( تفسري ابن كثري  - )  7/  18( تفسري القرطيب  - )  29/  28( تفسري الطربي ) 1(

  .إسناده ضعيف)  29/  2( الكربى 
  )  34/  18( تفسري القرطيب  - )  115/  8( تفسري الدر املنثور  - )  46/  28( تفسري الطربي ) 2(
  .إسناده ضعيف)  115/  8( تفسري الدر املنثور  - )  46/  28( تفسري الطربي ) 3(
  .إسناده ضعيف)  977/  3( تفسري ابن أيب حامت  - )  14/  3( تفسري الطربي ) 4(
  )  115/  8( تفسري الدر املنثور  - )  3347/  10( تفسري ابن أيب حامت  - )  48/  28( تفسري الطربي ) 5(
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{ثنا مهران عن سفيان عن ليث عن جماهد : حدثنا ابن محيد قال - 607-26262 { [
  )1( .هم املنافقون وأهل الكتاب: قال
، وعبد ، ويزيد بن رومانثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزهري: حدثنا ابن محيد، قال  -  608-13046

وغريهم، كل قد حدث يف غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم  ، وعاصم بن عمر بن قتادةاهللا بن أيب بكر
أمر  صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا : حيدث ما مل حيدث بعض، وكل قد اجتمع حديثه يف هذا احلديث 

أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك يف زمان عسرة من الناس وشدة من احلر وجدب من البالد، وحني طاب 
ثمار وأحبت الظالل، والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم، ويكرهون الشخوص عنها على احلال من ال

قلما خيرج يف غزوة إال كىن عنها وأخرب أنه يريد  صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا . الزمان الذي هم عليه
عد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي غري الذي يصمد لـه، إال ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لب

فأم الناس باجلهاد، وأخربهم أنه يريد الروم، فتجهز الناس على ما يف . صمد لـه ليتأهب الناس لذلك أهبته
صلى اهللا عليه مث إن رسول اهللا . أنفسهم من الكره لذلك الوجه ملا فيه، مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم

. ر الناس باجلهاز واالنكماش، وحض أهل الغىن على النفقة واحلمالن يف سبيل اهللاجد يف سفره، فأم وسلم 
ضرب عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد اهللا بن أيب ابن  صلى اهللا عليه وسلم فلما خرج رسول اهللا 

 سلول عسكره على ذي حدة أسفل منه حنو ذباب جبل باجلبانة أسفل من ثنية الوداع، وكان فيما يزعمون
ختلف عنه عبد اهللا بن أيب فيمن ختلف من  صلى اهللا عليه وسلم ليس بأقل العسكرين؛ فلما سار رسول اهللا 

املنافقني وأهل الريب، وكان عبد اهللا بن أيب أخا بين عوف بن اخلزرج، وعبد اهللا بن نبتل أخا بين عمرو بن 
اء املنافقني، وكانوا ممن يكيد لإلسالم عوف، ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا بين قينقاع، وكانوا من عظم

 )2(. اآلية . } אאא{: وفيهم أنزل اهللا: قال . وأهله
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  :الدراسة

אאאW 
العظيم،  صلى اهللا عليه وسلم بدأ النفاق حني قويت شوكة الدين بانتصار رسول 

كان أهلها   ، وكان رأس النفاق رجل من سادات أهل املدينةيف معركة بدر الكربى واملؤمنون
إىل مهاجره، كما  صلى اهللا عليه وسلم يستعدون لتنصيبه ملكًا عليهم قبل وصول رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلم أن النيب _  قال أخربين أسامة بن زيد يف الصحيحني عن عروة بن الزبري
ركب محارا عليه إكاف حتته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن 

حىت مر يف جملس فيه أخالط من  قبل وقعة بدر وذلك يف بين احلارث بن اخلزرج عبادة
ويف اجمللس عبد اهللا  واليهود وفيهم عبد اهللا بن أيب بن سلول عبدة األوثان واملشركني املسلمني
ال : فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة مخر عبد اهللا بن أيب أنفه بردائه، مث قال بن رواحة

مث وقف فنزل فدعاهم إىل اهللا وقرأ  صلى اهللا عليه وسلم تغربوا علينا، فسلم عليهم النيب 
أيها املرء ال أحسن من هذا، إن كان ما تقول : عليهم القرآن، فقال عبد اهللا بن أيب بن سلول

: ًا فال تؤذنا يف جمالسنا وارجع إىل رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، قال ابن رواحةحق
واليهود حىت مهوا أن يتواثبوا،  واملشركون اغشنا يف جمالسنا فإنا حنب ذلك، فاستب املسلمون

 ىت دخل على سعد بن عبادةخيفضهم، مث ركب دابته ح صلى اهللا عليه وسلم فلم يزل النيب 
،  ))كذا وكذا: قال - يريد عبد اهللا بن أيب - أي سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب ((: فقال
طاك اهللا الذي أعطاك ولقد اصطلح اعف عنه يا رسول اهللا واصفح، فواهللا لقد أع((: قال

أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد اهللا ذلك باحلق الذي أعطاك 
  )1(. صلى اهللا عليه وسلم فعفا عنه النيب  .))شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت

אאW 

 املسلمنيينت انتصار مل تسلم، وهذه الفئة حينما عا هناك فئة من أهل املدينة معلوم أن
ا، وأنه من اخلري هلم أال  أصبحوا قوة ال املسلمنيهاهلا األمر، وأدركت أن  يف بدر يستهان 

على  وتبعهم ،، فأظهروا إسالمهم نفاقًاً◌ً◌ً◌◌ً وأن جياروا املسلمني املعادي،يقفوا منها موقف 
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تانًا ممن أظهر إسالمه بلسانه وأخفى يف قلبه ذلك بعض اليهود زور  والغيظ على  احلقدًا و
  . اإلسالم وأهله

م  اإلسالميف جعل هؤالء الذين مل يدخل  وقد جنح سادة اليهود يف أيديهم  أدواتقلو
م ضد اإلسالم  م يف تنفيذ مؤامرا يشكلون جبهة  وقد كان املنافقون وأهله،يستخدمو
األحداث اليت تعرض للمسلمني،  باستغاللداخلية مهمتها تقويض أركان اإلسالم، وذلك 

  .وحماولة تضخيمها
الكرمي مدى ارتباط املنافقني باليهود وذلك يف حديثه عن املنافقني يف  القرآن ويظهر

אאא{: يقول تعاىل البقرة،سورة  אאאאא
F14E {] 2/14سورة البقرة[   

م": } {معىن يف   ابن كثري قال  ورؤوس  وكرباؤهم من أحبار اليهود ساد
من : }אא{ :رضي اهللا عنهما  عباس ابن قال...  واملنافقني املشركني

م    )1( ".صلى اهللا عليه وسلم جاء به الرسول  وخالف ما بالتكذيبيهود الذي يأمرو
توضح مدى االرتباط الكلي بني املنافقني واليهود، وتبني دور اليهود  اً إذ السابقة فاآلية

 غلبوا ماني، والشك أن النفاق أمر تعود عليه اليهود منذ القدم، فهم إذا فرق املنافق تكوينيف 
مما هم  تنقذهمعلى أمرهم، وأصبحوا اليستطيعون املواجهة فحينئذ تربز خصلة النفاق وسيلة 

  .فيه، وتساعدهم على تدبري املكائد واخلطط
يف ذلك الوقت  املسلمنيعجب واألمر كذلك أن يستخدم اليهود النفاق مع  ال اً إذ

يف كثري من األحداث اليت  كبرياً فُيَكونوا الطائفة اليت عرفت باملنافقني واليت كان دورها  
عن االخرتاق املباشر لصفوف  عجزواحصلت للمسلمني فيما بعد بتوجيه من اليهود الذين 

: ن على رأسهمالذين كا املنافقنيفبدأوا يوجهون األحداث عن بعد، عن طريق  ،املسلمني
  .عبداهللا بن أيب بن سلول

من املنافقني  مستوراً استطاع اليهود أن يكونوا حزبًا  وبذلك: "رمحه اهللا  يقول امليداين 
ممع بعض أفراد من يهود أسلموا نفاقاً، وصاروا  من عرب يثرب فاق اليت بعوامل الن يغذو
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يف خمتلف األمم اليت حكمتهم  السنني،هلم فيها باع طويل وخربات كثرية مارسوها منذ آالف 
خفتت أصوات املنافقني،  عن املدينة اليهودويؤكد ذلك أيضًا أنه ملا مت جالء  ،وأذلتهم

م، وصلح بال الرسول  عظموجتمدت م الصادقني من  واملؤمنني صلى اهللا عليه وسلم حركا
  )1(." التخلخلجهة سالمة الصف الداخلي من عوامل الفتنة ومسببات 

خيفى  لبعض املواقف اليت كان للمنافقني فيها دور كبري، ولليهود توجيه ال ضعرْ  وهذا
  :على أحد

1JWאW 

على قلتهم، وغاظ هذا النصر اليهود  غزوة بدر يف املسلمني - تعاىل  -  اهللا نصر
فبدأوا يروجون اإلشاعات واألراجيف حول املعركة، وذلك قبل وصول الرسول  ،واملنافقني

 بن رواحة اهللا عبدصلى اهللا عليه وسلم ، فقد أرسل رسول اهللا املدينةصلى اهللا عليه وسلم 
ذا  فلما. بالنصر ليبشرا أهل املدينة رضي اهللا عنهما  وزيد بن حارثة مسع اليهود واملنافقون 
 قد تفرق أصحابكم تفرقًا ال:  لبابة أليبصاحبكم ومن معه؟ وقال آخر  قتل(: قال أحدهم

يدري  حممد وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد ال قتلون فيه أبداً، وقد قتل عليه أصحابه، جيتمع
قد أرسل زيدًا على  صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا  ، )2(.) ماذا يقول من الرعب

للفتنة، وحماولة لزرع الشبهات يف صفوف املسلمني،  نشراً قالوه  لذا قالوا ما. ناقته القصواء
ويناً حلصول النصر،  واستبعاداً  ، ولكن اهللا أظهر أمرهم، وفضح من أمره يف نفوس املسلمني و

هذه املقالة، سأل  حنورهم، ذاك أنه عندما مسع أسامة بن زيد بن حارثة يفنيتهم، ورد كيدهم 
إي : تقول؟ فقال يب فقلت أحق ماحىت خلوت بأ فجئت(( :يقول أسامة احلقيقة،أباه عن 

أنت املرجف برسول اهللا : أقول، فقويت نفسي ورجعت إىل ذلك املنافق فقلت ما حقواهللا 
: إذا قدم فليضربن عنقك، فقال صلى اهللا عليه وسلم لنقدمنك إىل رسول اهللا  وباملسلمني،

  )3( .))يقولونه الناسإمنا هو شيء مسعته من 

                                        
 ،‘واملنافقون يف عهد رسول اهللا  النفاق: ؛ وانظر كتاب94صعبد الرمحن امليداين  يهودية عرب التاريخ، مكايد)1(
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هذا؟ أترون حممدًا قتل  أحق(: قال و من أشد اليهود عداءوه، أما كعب بن األشرف 
 فهؤالء أشراف العرب - اهللا بن رواحة  يعين زيداً وعبد -  ؟الرجالنهؤالء الذين ُيسمِّي هذان 

ومل  )1(  .)كان حممدًا أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري من ظهرها  لئنوملوك الناس واهللا 
ذا، بل إنه    .كما تقدمعلى أخذ الثأر، وحيرضيندب قتالها،  ذهب إىل قريشيكتف 

2JWW 

فيها عن طريق  لليهوديف السنة الثالثة يف شهر شوال منها، وكان  أحد غزوة وقعت
بثلث اجليش، ومل يقاتل يف ذلك  اهللا بن أيب بن سلول خيفى، حيث رجع عبد ال دور املنافقني

ذلك قد  قبل صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه من املنافقني واليهود، وكان رسول اهللا  هواليوم 
خلها، دا ينتظرهم، أو أن يف أن خيرج ملواجهة قريش خارج املدينة استشار مجلة من املسلمني

ومالقاة قريش  اخلروجخيرج، بينما رأى آخرون  فأشار عليه البعض ومنهم ابن ُأيب بأن ال
يأخذ برأي ابن أيب،  ومل، صلى اهللا عليه وسلم خارج حدود املدينة، فلما خرج رسول اهللا 

  .رجع ومعه ثلث جيش املسلمني
ل ذكانوا بالشَّوط بني املدينة وأحد، اخن  إذا حىت": قائالً هذه القصة  يروى ابن إسحاق 

ندري عالم نقتل  أطاعهم وعصاين، ما: بن سلول بثلث الناس، وقال أيبعنه عبداهللا بن 
اهللا  واتَّبعهم عبد فرجع مبن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب الناسأيها  !أنفسنا هاهنا

ركم اهللا أال ختذلوا قومكم ونبيكم ذكّ أقوم  يا((: يقول ، أخو بين سلمةحرام بنبن عمرو 
نرى أنه يكون  لو نعلم أنكم تقاتلون ملا أسلمناكم ولكنا ال: عدوهم، فقالوا منعندما حضر 

م اهللا أعداء اهللا، أبعدك :قال فلما استعصوا عليه وأبوا إال االنصراف عنهم،: قال. قتال
  )2( ))اهللا عنكم نبيه فيسغين
أنه بفعله هذا سيضعف  - وراءهوهم من -  اهللا بن أيب يظن كان صنيعة اليهود عبد  وقد

يرون ثلث اجليش قد  حينماأو يفقدهم ثقتهم بأنفسهم  يف املعركة، من موقف املسلمني
بني اليهود وبني ابن  مدبرةر مل حيصل، وقد كانت تلك مكيدة اخنذل ورجع، لكن هذا األم

اخلفية لعبت فيها دوراً  اليهودأيب نفذها بتخطيطهم، وإن كانت تنسب إليه، إال أن أصابع 
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وقعت يف السنة الثالثة، ورسول  اليهود ابن أيب، مع العلم أن غزوة أحد تابعكيف   مث، اليُنكر
فكيف  ذلك،حلفاء ابن أيب قبل  كان قد أجلى قبيلة بين قينقاع وسلم  صلى اهللا عليهاهللا 

مإىل ابن أيب مع  والنضري من اليهود وهم بنو قريظة انضم من بقي يف املدينة مل يكونوا  أ
ضح وحدة اهلدف الذي يسعى إليه كل من ابن تت حينما ولكن ؟!حلفاءه يف يوم من األيام
  .وطوائفهم، يظهر سر احتادمها معاً ضد املسلمني قبائلهمأيب املنافق واليهود بكافة 

 أيبأن ينضم بنو النضري وبنو قريظة إىل ابن  وعجيب":  إبراهيم سامل ستاذألا يقول
 كان، وهذا يدل داللة واضحة على أنه  ضد اخلزرج اخلزرجي وكانوا من قبل أحالفًا لألوس

 ووضعــواهناك تنظيم دقيق أنشأه اليهود قضى بتجميع كل من أمكن وضمه ملعاداة املسلمني، 
والنفس معجباً  القلبلـه خطـطاً، ونصـــبوا عليه ابن أيب زعيمًا ملا رأوا فيه شخصًا مريض 

  )1( ."السلطةهالكاً يف طلب بنفسه، متفانياً ومت
فعله، فقد حاول أن يستعيد بعد ذلك مكانته وهيبته بني  من كل ما الرغم وعلى

، املدينةصلى اهللا عليه وسلم قدم رسول اهللا  فلما": ابن إسحاق يقولصفوف املسلمني، 
ه يف نفسه ويف قومه، ـيـُْنكر، شرفاً ل كل مجعة ال  يقومهله مقام  اهللا بن أيب بن سلول وكان عبد

يوم اجلمعة وهو خيطب الناس،  صلى اهللا عليه وسلم اهللا  رسولوكان فيهم شريفاً، إذا جلس 
بني أظهركم، أكرمكم اهللا وأعزكم  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  هذاأيها الناس، : قام فقال

صنع، ورجع  ه وأطيعوا، مث جيلس حىت إذا صنع يوم أحد ماـل وامسعواوه وعزروه، به، فانصر 
اجلس، أي : بثيابه من نواحيه وقالوا كما كان يفعله، فأخذ املسلمون  ذلكبالناس، قام يفعل 

صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو  لذلك بأهل، وقد صنعت ما لستعدو اهللا، 
بباب املسجد  قمت أشدد أمره، فلقيه رجل من األنصار أن )2(  جبراً  قلتكأمنا واهللا ل: يقول
قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه جيذبونين : مالك؟ ويلك، قال: فقال

 اهللاويلك، ارجع يستغفر لك رسول : كأمنا قلت جبرًا أن قمت أشدد أمره، قال  ويعنفونين،
  )3( ".أبتغي أن يستغفر يل واهللا ما: ، قالم صلى اهللا عليه وسل
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ا اليهود، سواًء سعيهم يف الوقيعة بني  من ويتضح خالل استعراض األحداث اليت قام 
، كانوا عليه، أم يف زرعهم لشجرة النفاق يف املدينة بتذكريهم باملاضي، وما املسلمني
 أيقنواهود اختذوا هذه الطرق لتساعدهم يف التصدي لإلسالم، حني أن هؤالء الي وتغذيتها،

املسلمني،  وحدةعجزهم عن مواجهته علناً، فبذلوا اجلهد يف حماربته سراً، وعن طريق تفكيك 
تعد تلك  فلموتقويض أركانه الداخلية، ومع ذلك كشفهم اهللا تعاىل، وفضح خبيئتهم، 

  .وترابطهم متاسكهملوقت، ومل يعد هلا أثر من جهة األساليب تنطلي على املسلمني يف ذلك ا
{: يف قوله تعاىل قال الطربي א   א

א {] 59/12سورة احلشر[  
من ديارهم، فاجنلوا عنها ال خيرج معهم  لئن أخرج بنو النضري: يقول تعاىل ذكره 

ال  صلى اهللا عليه وسلم ن وعدوهم اخلروج من ديارهم، ولئن قاتلهم حممد الذي املنافقون
ينصرهم املنافقون الذين وعدوهم النصر، ولئن نصر املنافقون بين النضري ليولن األدبار 

مث ال : يقول. وأصحابه هاربني منهم، قد خذلوهم صلى اهللا عليه وسلم منهزمني عن حممد 
  )1(. وأصحابه بل خيذهلم صلى اهللا عليه وسلم د ينصر اهللا بين النضري على حمم

אאW 
  : فمن بين قينقاع

ن ، وعثمان ب، ونعمان بن أوىف ابن عمروللُّصيتا، وزيد بن سعد بن حنيف 5- 1
بسوق بين قينقاع، وهو الذي _  ، الذي قاتل عمر بن اخلطابللصيتازيد بن و،  أوىف

يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء : صلى اهللا عليه وسلم قال حني ضلت ناقة رسول اهللا 
وجاءه اخلرب مبا قال عدو  صلى اهللا عليه وسلم هللا فقال رسول ا! وهو ال يدري أين ناقته

إن قائًال ((: على ناقته صلى اهللا عليه وسلم اهللا يف رحله، ودل اهللا تبارك وتعاىل رسوله 
يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء وال يدري أين ناقته؟ وإين واهللا ما أعلم إال ما علمين : قال

ذا الشعب، قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال اهللا، وقد دلين اهللا عليها، فهي يف ه
  )2( .))، وكما وصفصلى اهللا عليه وسلم من املسلمني، فوجدوها حيث قال رسول اهللا 

                                        
  401ص/1تفسري الطربي ج) 1(
  364ص/13فتح الباري ج 240:ص 3:البداية والنهاية ج 184:ص 2:تاريخ الطربي ج) 2(
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: حني مات صلى اهللا عليه وسلم ، وهو الذي قال فيه الرسول ورافع بن حرميلة 8- 6
، و هو الذي ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ))قد مات اليوم عظيم من عظماء املنافقني((

حني هبت عليه الريح، وهو قافل من غزوة بين  صلى اهللا عليه وسلم قال لـه رسول اهللا 
صلى اهللا عليه منها، فقال هلم رسول اهللا  لمون، فاشتدت عليه حىت أشفق املساملصطلق
لما قدم رسول اهللا ف .))ال ختافوا، فإمنا هبت ملوت عظيم من عظماء الكفار((: وسلم 

، وجد رفاعة بن زيد ابن التابوت مات ذلك اليوم الذي هبت املدينةصلى اهللا عليه وسلم 
  )1(  .وكنانة بن ُصوريا, وسلسلة بن برهام, فيه الريح

                                        
د باملنافقني لوجود مل أفصل يف عالقة اليهو  311ص/13تاريخ مدينة دمشق ج 201ص/4مسند أيب يعلى ج) 1(

  .رسالة عن آثار السلف عن املنافقني يف الطربي
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  الخاتمة 

  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
لإلمام )مع البيان عن تأويل آي القرآنجا(- فبعد هذه اجلولة مع هذه املوسوعة العظيمة

سنني عديدة مليئة باملتعة والفائدة والعيش مع كتاب اهللا - رمحه اهللا حممد بن جرير الطربي 
  الكرمي وأحاديث نبيه الكرمي وآثار القرون املفضلة 

الواردة عن السلف الصاحل عن اليهود بين إسرائيل يف  روقد مّن اهللا علي فجمعت اآلثا
  عن ثالثة آالف أثر ك هوقد زاد ما مجعت, واهلم اليت قصها اهللا علينا يف كتابه اجمليد مجيع أح

اجتهدت يف تبويبها وتنسيقها ومن مث مجع املثيل إىل مثيله واملختصر إىل املطول ونبذ 
  اإلسرائيليات الكثرية واليت ال تفارق آثار بين إسرائيل وهذا له حديث يطول

واالكتفاء باألثر األمشل واألرفع مقدمًا أثر الصحايب على من  مث حذفت املكرر وهو كثري
  بعده وهكذا

وكان مهي يف البدايات التدقيق يف مجع اآلثار وتصنيفها مث دراستها وكنت اكتفي بإيراد 
  األثر الواضح والتعليق عليه باختصار اكتفاء بوضوحه 

ية يف اليهود وأحواهلم وهذا وخلصت إىل أن كتاب اهللا العزيز فيه ما يربو على مخسمائة آ
يدعو إىل تأمل ما ورد واالستفادة مما مر عليهم وأخذ العرب حىت ال يقع املسلم فيما وقعوا مع 

صلى اهللا عليه إال أن املالحظ أن امسه  صلى اهللا عليه وسلم أنه كتاب اهللا املنزل على حممد 
أكثر من مائة وأربع  عليه السالم  مل يرد إال أربع مرات مصرحاً بامسه بينما ذكر موسى وسلم 

  .مرة فتأمل) 134(وثالثني 
א{وكان  كثريا ما حيذر مما صنع اليهود وأن أمته ستحذو حذوهم و א  

א {] 4/71سورة النساء[  
  :وتبني يل من مجع ودراسة آثار اليهود مايلي

فيناديهم ببين إسرائيل يف معرض تذكريهم بنعمه عليهم وخاصة أيام :أن اهللا خاطبهم يف القرآن الكرمي بعدة أمساء  
م من عدوهم مث دعا هلم  عليه السالم بعث هلم نبيه موسى  م بعد خروجهم من البحر وجنا موسى طالبا مث ملا عصوا ر

م هادوا أي تابوا   املغفرة وحثهم على التوبة صار وا ينادون باليهود أل

م غري مفضلني على أمة حممد خري أمة   م وبينا أ أن نعم اهللا على اليهود كثرية من أعظمها تفضيلهم على عاملي زما
  أخرجت للناس
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  أرسل اليهم من األنبياءفلم يرسل ألمة ما   كثرة االنبياء فيهممث نعمة اهللا عليهم ب 
م من عدوهمالنفسهم  بعد عبودية فرعون وبطشه وكان ذلك بعد نعمة  جعلهم ملوكاومن مث   وما صاحبها مث  جنا

 متكينهم من االرض املقدسةوقبول توبتهم ومن مث  نعمة  بعثهم بعد املوتالنعم الكثرية اليت أنزلت هلم يف التيه بعد 
  مضاعفة أجر من آمن منهممة اهللا عليهم بوعده وانتصارهم على عدوهم مث نع

 أن اهللا عاقبهم يوم مل يقدروا هذه النعم فعجل هلم من العقوبات الدنيوية 

  اللعن و املسخيف الصحراء أربعني سنة مث عوقب بعضهم ب  التيهاليت غشيتهم مث   الصاعقة 
 تحرمي بعض الطيباتوب وعوقبوا بلى القلباخلتم عو  طمس الوجوهو القتل والسيب واملسكنة و الذلة و ضربت عليهم  

  وشدد عليهم فيها
  اليت هي مستقرهم اخللود يف النارمث حلجب عن الرؤية و العطش يوم القيامة و  اب يف القرببعذ يف اآلخرة ووعدو 
بني لنا اهللا الصفات اليت تنطوي عليها شخصيات اليهود وحتدثت عن بعضها الذي يدل على غريها وإذا هي مجع  

وعنصريتهم على  أنفسهم تهماهلوى تزكي واتباع وتغليفها عن قبول احلق قلوبالقسوة  صاف اخلسة والسوء واخليانة وألو 
م وافرتائهم الدال علىنقض العهود حنن أبناء اهللا وأحباؤه مث اشتهارهم وتلذذهم ب: حىت قالوا  باقي األمم  حسدهمو كذ

 لغريهم خاصة نيب اإلسالم وأمته

م يوم العجل مع وصفهم هللا ويف أصول اإل  م أميل الناس اىل الشرك حىت تشربته قلو ميان تبني لنا كفر اليهود باهللا وأ
 بالنقائص من نسبة الولد اليه ورميه بالفقر والبخل والتعب تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً 

ف العداء وهو الروح األمني وادعوا حمبة غريه من أن اليهود اليوقرون مالئكة اهللا الكرام بل وقفوا من كبريهم موق 
 املالئكة فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

ا بل    أنزل اهللا التوراة على موسى وأمر اليهود بأن حيفظوها ويدرسون ما فيها ولكنهم عمدوا اىل حتريفها ويل اللسان 

ا وي {قولون هذه من عند اهللا كتموا مافيها مث جعلها بعض احبارهم بضاعة يتكسب   
      א א   א    א

 {]2/79البقرة  سورة[ 

ا من عند اهللا كما قالوا يف القرآن وغريهوكذل  {ك فعلوا مع بقية كتب اهللا املنزلة من تكذيب مبا جاء فيها أو أنكار أ
א {] 6/91سورة األنعام[  

م تنب حا  ل اليهود مع أنبياء اهللا الكرام وأن اليهود هم أكثر األمم أنبياء لفساد طبعهم وعدم استقرار اإلميان يف قلو
م قتلة األنبياء  م أ م لصوقًا  حىت بعث هلم األنبياء الكثريون فيب وقت واحد فهل نفعهم ذلك ؟ ال بل صار أثر صفا

فقدآذوه  عليه السالم ذبوا وفريقاً قتلوا مت ذلك حىت مع أخص أنبيائهم موسى فهم من أشد األمم أذية ألنبيائهم ففريقا ك
 يف بدنه ومسعته ومعاشه فكيف بغريه؟

م   م أبناء اهللا وأحباؤه فلم يؤثر عليهم اإلميان باليوم اآلخر  فادعوا أن اهللا لن بعذ بناء على ادعاء اليهود للتميز وأ
م للعجل وهذه أما نيهم الباطلة بل هم يف وأن اجنة ما خلقت االاّ هلم ولوكانو  ا سيعذبون فلن يعدوا أياما بعدد أيام عباد

 النار خالدون 

توه وأمه الصديقة ورموها بالزنا فأتت بعيسى بل  عليه السالم ومن أنبيائهم الذين مل يسلموا منهم عيسى   الذي 
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م قتلوه وأتباعه تشريداً وتعذيباً ة عليه السالم تعدى األمر ألذيته  م األمر حملاولة قتله وهو ما يدعونه أ قتًال حىت أنتهى 

אאא{صلبا
אא {] 4/157سورة النساء[ 

النيب الذي جيدونه مكتوبا عندهم صفته وخمرجه ويعرفونه كما  صلى اهللا عليه وسلم د من نيب اهللا حممد وقف اليهو  
يعرفون أبنائهم االّأنه ليس منهم وقفوا موقف العداء  زكتم صغته واحلسد واإليذاء بالقول والسخرية وحتزيب الناس ضده 

صلى اهللا  مسه يف طعامه مما أدى اىل مرضه ووفاته بايب هو وأمي  وسحره وحماوالت عديدة لقتله مل يفلحوا فيها فعمدوا اىل
 وصار بينه وبينهم حروب ناجتة عن نقضهم للعهود الدائم انتهت حبمد اهللا بقتل بعضهم وجالء سائرهم عليه وسلم 

م فال    يستغرب منهمومل يؤمن منهم االّ قليل وهذا مل يسلم منهم أيضاً فرموهم بالكفر والكذب واجلهل وهذا معد

على بث الفرقة بني املسلمني وإثارة النعرات اجلاهلية بينهم وكادوا  صلى اهللا عليه وسلم دأب اليهود يف حياته  
 ينجحون لوال أن اهللا سلم 

م سبب أساس فيه خاصة بعد غزوة بدر فتعاونوا معهم على اإلمث والعدوان   عرفنا أن النفاق ظهر من رحم اليهود وأ
 صلى اهللا عليه وسلم ول ومعصية الرس

  واحلمد هللا أوًال وآخراً 
  

א 
ا   كموضوع , اقرتح توزيع موضوع اليهود على أكثر من رسالة علمبة ومجع اآلثار من مجيع الكتب اليت تعتين 

 مثالً  اإلسالموعالقتهم باملسلمني يف صدر , صفات اليهود  

ضخم أعين مجع ودراسة آثار الطربي بعد هذه اجملموعة الطيبة من الرسائل امتىن من اجلامعة إخراج مثل هذا املشروع ال 
 اليت نوقشت يف الطربي

 البد من تصفية التفسري من اإلسرائيليات الكثرية ولو سجل دراسات مبوضوعات تشرتط اآلثار الصحيحة لكان أوىل 

ن الكتاب والسنة خاصة يف الشبكة البد من تفعيل نشر العلم الصحيح يف عالقة املسلمني باليهود انطالقًا م 
 العنكبوتيه ألمهيتها يف عاملنا املعاصر
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אא 
  

صاحل وسط، :  بن املديين  ، املطليب، موالهم، قال عليرأبو بكبن يسار،  بن إسحاق حممد:  هو ،ابن إسحاق 
سقيم ليس :  ثقة، وليس حبجة، وقال:  الليس بذاك، ضعيف، وق:  صدوق، وقال:  واختلف قول ابن معني فيه، فقال

: بأس به، وقال ابن حجر ال:  ليس بالقوي، وقال ابن عدي:  مدين، ثقة، وقال النسائي:   بالقوي، وقال العجلي
طبقات :  انظر ترمجته يف .، ويقال بعدهاهـ 159والقدر، من صغار اخلامسة، مات سنة  صدوق، يدلس، ورمي بالتشيع

ذيب التهذيب513/91/ص ، وضعفاء النسائي37/ص لل ابن املديين، وع7/321 ابن سعد ، 9/34/51 ، و
  .825/5762/ص والتقريب

املكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، ويرسل، من السادسة،  بن جريج  بن عبد العزيز عبد امللك: هو ،ابن ُجريج 
، 6/357/758 ذيب التهذيب، 5/491 طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف .، أو بعدهاهـ 150مات سنة 

 .624/4221/ص تقريبـال

وكلهم  وعبد اهللاأسامة،  :، أخواه_بن اخلطاب موىل عمر املديين، بن أسلم القرشي بن زيد نهو عبد الرمح: ابن زيد 
 ذيب الكمال: ترمجته يفانظر  .هـ 82، مات سنة بن أسلم ضعفاء يف احلديث كل أبناء زيدو يروي عن أبيه، 

  .5/284/922، التاريخ الكبري 17/114/3820
ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية، ثقة كثري اإلرسال من الثانية،  -بالتصغري-رُفيع : هو ،أبو العالية 

ذيب  2/291/1704أسد الغابة ، 7/112طبقات ابن سعد :  انظر ترمجته يف وقيل بعدها. هـ 90 مات سنة
  .328/1964/صتقريب التهذيب  ،3/246/539التهذيب 

ابو علي االزدي عن ايب ذر امسه عبيد بن علي وهو مقبول من الثالثة وقيل فيه ابو الفيض واالول اصح  تقريب  
 659 /1التهذيب  

البخرتي بن ايب البخرتي بفتح املوحدة وسكون املعجمة وفتح املثناة وكسر الراء واسم ابيه املختار عبدي بصري  
 120 / 1ادسة مات سنة مثان  تقريب التهذيب صدوق من الس

بن عمرو بن حرام األنصاري، صحايب بن صحايب، مات باملدينة بعد  هو جابر بن عبد اهللا: _ جابر بن عبد اهللا 
، اإلصابة 1/292/290االستيعاب : انظر ترمجته يف . صلى اهللا عليه وسلم السبعني، وكان أحد املكثرين عن النيب 

1/546/1028.  
عفر بن ايب املغرية اخلزاعي القمي بضم القاف قيل اسم ايب املغرية دينار صدوق يهم من اخلامسة  تقريب التهذيب  ج 

1/ 141 

امسه جابر، وُجِويرب لقب، نزل الكوفة، راوي الّتفسري، روى عن : األزدّي، أبو القاسم البْلخّي، يقال جويبربن سعيد 
الّتهذيب ) 5/167ذيب الكمال : انظر. ّداً، مات بعد األربعني ومائةالّضّحاك بن مزاحم وأكثر عنه، ضعيٌف ج

  ). 1/136الّتقريب ) 2/123
بن جابر بن ربيعة بن فروة بن احلارث بن مازن بن قطيعة ٍحْسل : ُحَسْيل ويقال: واسم اليمان: اليمان حذيفة بن  
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صلى اهللا عليه  أمني الوحي لرسول اهللابقني، حليف األنصار صحايب جليل من السابن عبس املعروف باليمان العبسي، 
. هـ 36سنة _ يف أول خالفة علي الكثري، مات  صلى اهللا عليه وسلم  شهد اخلندق وما بعدها، وروى عن النيب وسلم 

  .2/39/1652، واإلصابة 1/393/510االستيعاب : انظر ترمجته يف
يسار األنصاري موالهم، ثقة، فقيه، فاضل،  بن أيب احلسن البصري، واسم أبيههو احلسن : البصري الحسن 

 طبقات ابن سعد:  انظر ترمجته يف .هـ 110 مشهور، وكان يرسل كثرياً، ويدلس، وهو رأس الطبقة الثالثة، مات سنة
ذيب التهذيب7/156   .236/1237/ص ، تقريب التهذيب2/231/488 ، 

ليس به بأس، :  صدوق، وقال النسائي: أبو حامتقال البكري أو احلنفي، البصري، مث اخلراساين، : الربيع بن أنس 
كان من رواية أيب جعفر عنه، ألن يف أحاديثه عنه اضطراباً   يتقون من حديثه ما وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الناس

يف  :انظر ترمجته .أوقبلها هـ 140ه أوهام، ورمي بالتشيع، من اخلامسة، مات سنةـصدوق ل: كثرياً، وقال ابن حجر
ذيب التهذيب8/491 ثقات ابن حبانو ، 3/454/2054 ، واجلرح والتعديل7/369طبقات ابن سعد   ، و

  .318/1892/ص ، والتقريب3/207/461
 مستقيم: قال ابن عديمن الرابعة، حممد، الكويف،  بن أيب كرمية الُسّدي، أبو نعبد الرمحبن  إمساعيل:  ، هوالسدي 

الكامل : انظر ترمجته يف. هـ 127صدوق يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة : ابن حجربأس به، وقال  احلديث صدوق ال
ذيب التهذيب1/277 البن عدي  .141/467/ص ، تقريب التهذيب1/273/572، 

بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران القرشي املخزومي أبو حممد املدين اإلمام سعيد بن المسيب  
باملدينة، كان رأس _ املدينة وسيد التابعني يف زمانه ولد لسنتني وقيل ألربع مضني من خالفة عمر العلم الفقيه عامل أهل 

ليس : أفضل التابعني سعيد بن املسيب وقال أبو حامت: من باملدينة يف دهره املقدم عليهم يف الفتوى وقال أمحد بن حنبل
برز يف العلم والعمل وقال حيىي بن سعيد كان أحفظ الناس  ، وكان ممن_يف التابعني أنبل منه وهو أثبتهم يف أيب هريرة

ومعرفة  219/88-4/217سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف هـ 94 وقيل هـ 93ألحكام عمر وأقضيته، مات سنة 
  .37/ 1/25وطبقات احلفاظ  616/ 1/405الثقات 

احلافظ، املقرئ املفسر، من كبار التابعني، كان  بن هشام األسدي، الواليب موالهم، الكويف أبو حممد،سعيد بن جبير  
التاريخ الكبري : انظر ترمجته يف.  ومل يكمل اخلمسني هـ 59قتله احلجاج سنة  ،فقيه ثبت ثقةذا عبادة ودين، 

  .4/11/14 ذيب التهذيبو ، 6/256 طبقات ابن سعدو  1/367/261ووفيات األعيان  3/461/1533
اهللا الكويف، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، من  عبد بن مسروق، أبو عيدبن س هو سفيان: الثوري سفيان 

أمري املؤمنني يف احلديث ساد الناس بالورع والعلم قال قبيصة  .هـ 161 رؤوس الطبقة السابعة، وكان رمبا دلس، مات سنة
رًا للموت منه، ومناقبه وفضائله  بن عقبة ما جلست مع سفيان جملسًا إال ذكرت املوت، وما رأيت أحدًا كان أكثر ذك

كثرية جداً ، إمام من أئمة املسلمني، وعلم من أعالم الدين، جممع على أمانته، حبيث يستغين عن تزكيته، مع اإلتقان 
ويف ذلك خالف،  هـ 97ولد يف خالفة سليمان بن عبد امللك سنة : وقال غريه. واحلفظ واملعرفة والضبط والورع والزهد

، 6/371 طبقات ابن سعد 165/2407-11/154ذيب الكمال  :انظر ترمجته يف.  هـ 161ة سنة تويف بالبصر 
  .394/2458/ص ، التقريب4/99/199 ذيب التهذيب

أبو عمرو، عامر بن شراحيل الشعيب اهلمداين احلمريي الكويف ثقة مشهور، كان إمامًا حافظًا فقيهاً : هوالشعبي  
صلى اهللا عليه كان يف الناس ثالثة بعد أصحاب النيب : قال ابن عنبسة_  أثناء خالفة عمر متفننًا ثبتًا متقنًا مولده يف

سنة انظر  82وبلغ  هـ 104يف زمانه، والشعيب يف زمانه والثوري يف زمانه مات سنة  رضي اهللا عنهما ابن عباس  وسلم 
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 .7/547/5844، لسان امليزان 76/ 1/79وتذكرة احلفاظ للقيسراين  6/450/2961التاريخ الكبري : ترمجته يف

شهر بن حوشب االشعري الشامي موىل امساء بنت يزيد بن السكن صدوق كثري االرسال واالوهام من الثالثة مات  
 269 /1سنة اثنيت عشرة تقريب التهذيب  

بن عباس، اخلرساين صدوق كثري اإلرسال، ومل يسمع من ا دأبو حمم، أبو القاسم، أو بن مزاحم الهاللي الضحاك 
ذيب الكمال  ،6/300طبقات ابن سعد  :انظر ترمجته يف .من اخلامسة، مات بعد املائة

  .459/2995/ص، تقريب التهذيب 13/291/13/291/2928
صلى اهللا عليه رأي النيب :  دأبو داو اهللا الكويف، قال  عبد بن عبد مشس، البجلي، األمحسي، أبو بن شهاب طارق 

 ، تقريب التهذيب5/4/5 ذيب التهذيب: انظر ترمجته يف . هـ 83أو  هـ 82 ات سنةومل يسمع منه، م وسلم 
  .461/3017/ص

 292 / 1 تقريب التهذيب  بن عبادة بن الصامت االنصاري ويقال له عبد اهللا ثقة من الرابعة عبادة بن الوليد 

وغريه، وعنه ضرار  رضي اهللا عنه طّاب الَعَنزّي، أبو املغرية الكوّيف، روى عن عمر بن اخل عبد اهللا ابن اهلذيل  
  ).   1/543(والتقريب ) 6/58(التهذيب : انظر. وآخرون، ثقٌة، توّيف يف خالفة خالد القْسريّ 

الكويف ابو املغرية ثقة من الثانية مات يف والية خالد القسري على العراق  تقريب التهذيب   عبد اهللا بن ابي الهذيل 
1/ 327 

بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي، مث األنصاري، حليف بين اخلزرج، كان  هو أبو يوسف عبد اهللا_  بن سالمعبد اهللا  
مات . ، وهو من املبشرين باجلنة حني أسلم عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه يف اجلاهلية اُحلصني، فسماه رسول اهللا 

، اإلصابة 3/265/2986لغابة ، وأسد ا5/62/288اجلرح والتعديل : انظر ترمجته يف.  هـ 43سنة 
4/102/4743.  

 327 /1االكرب الكويف وثقه العجلي من الثانية  تقريب التهذيب   عبد اهللا بن هانئ ابو الزعراء 

بن سويد اللخمي حليف بين عدي الكويف ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء مث مهملة نسبة  عبد الملك بن عمير 
القبطي بكسر القاف وسكون املوحدة ورمبا قيل ذلك ايضا لعبد امللك ثقة فصيح عامل تغري اىل فرس له سابق كان يقال له 

 364 / 1حفظه ورمبا دلس من الرابعة مات سنة ست وثالثني وله مائة وثالث سنني  تقريب التهذيب 

 373/ 1بن مالك االنصاري ثقة من الثالثة تقريب التهذيب  عبيد اهللا بن كعب 

قاله مسلم وعده غريه يف   صلى اهللا عليه وسلم تادة الليثي ابو عاصم املكي ولد على عهد النيب بن ق عبيد بن عمير 
 377 / 1كبار التابعني وكان قاص اهل مكة جممع على ثقته مات قبل بن عمر  تقريب التهذيب 

ود وغريه، ثقٌة فقيٌه مشهوٌر، بن خويلد األسدّي، أبو عبد الّله املدّين، روى عنه أبو األس ابن الّزبير بن العّوام عروة 
الّتهذيب ) 4/421الّسري : انظر. على الّصحيح) هـ94(ومات سنة ) هـ29وقّواه الّذهّيب، ويقال ) هـ23ولد سنة 

 ).  2/19الّتقريب ) 7/180

  واسم أيب رباح، أسلم القرشي موالهم، املكي، ثقة فقيه، فاضل، لكنه - بفتح الراء واملوحدة-بن أبي رباح  عطاء 
: انظر ترمجته يف .ومل يكثر ذلك منه.  هـ، على املشهور وقيل إنه تغري بآخرة114 كثري اإلرسال، من الثالثة، مات سنة

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، للحافظ صالح الدين أيب سعيد بن خليل بن كيكلدي ، 2/386 طبقات ابن سعد
ذيب التهذيب237/ص .هـ 1407لكتب بريوت، ط الثانية محدي عبد اجمليد السلفي، عامل ا: الَعالَئي، حتقيق  ، 

  .677/4623/ص ، تقريب التهذيب7/179/385
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كان ثقة إن شاء اهللا، وله أحاديث صاحلة، : بن جنادة، العويف، قال ابن سعد بن سعد عطية:  هو، عطية العوفي 
ضعيف احلديث، : أبو حامتصاحل، وقال : هو ضعيف احلديث، وقال ابن معني: به، وقال أمحد جال حيتومن الناس من 

كثرياً،   خيطئصدوق : حديثه إال على وجه التعجب، وقال ابن حجر ةوال حيل كتاب: يكتب حديثه، وقال ابن حبان
 اجلرح والتعديل ،6/304 طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف .هـ 111 شيعيًا مدلساً، من الثالثة، مات سنة وكان

  .680/4649/ص يب التهذيبر ، تق3/79/5667 ، ميزان االعتدال2/176 ، اجملروحني6/382/2125
 ، وال_ أصله بربري، ثقة، ثبت، عامل بالتفسري، مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر_ اهللا موىل ابن عباس  عبد أبوعكرمة  

ذيب التهذيب5/229 ثقات ابن حبان: انظر ترمجته يف .هـ 104  تثبت عنه بدعة، مات سنة  ، تقريب7/263، 
  .687/4707/ص التهذيب

صلى اهللا الليثي املدين ثقة ثبت من الثانية اخطا من زعم ان له صحبة وقيل انه ولد يف عهد النيب  علقمة بن وقاص 
 397 / 1مات يف خالفة عبد امللك  تقريب التهذيب  عليه وسلم 

) بـَّبة(الّله بن احلارث بن نوفل الّتيمّي البصرّي، أبو احلسن، أصله حجازّي، روى عن عبد  جدعانعلي بن زيد بن  
) 7/247(التهذيب : انظر. وقيل قبلها) هـ131(وغريه، وعنه جعفر بن سليمان الّضبعّي وآخرون، ضعيف، ت سنة 

  ).   1/694(والتقريب 
الدهين بضم اوله وسكون اهلاء بعدها نون ابو معاوية البجلي الكويف صدوق يتشيع من اخلامسة  عمار بن معاوية 

 نة ثالث وثالثنيمات س

، وقيل سنة هـ 120 حممد األثرم، اجلمحي موالهم، ثقة، ثبت، من الرابعة، مات سنة أبو بن دينار المكي، عمرو 
ذيب التهذيب5/167 ، ثقات ابن حبان5/479 طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف .هـ 126  ، 8/26/45 ،

  .734/5059/ص تقريب التهذيب
وحدة وتشديد الزاي املكي موىل بين خمزوم القارىء ثقة من اخلامسة مات سنة مخس بفتح امل القاسم بن ابي بزة 

 449 /1عشرة وقيل قبلها  تقريب التهذيب  

ُوِلد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة،  بن قتادة السدوسي، أبواخلطاب، البصري، ثقة، ثبت، يقال بن دعامة قتادة 
  .798/5553/ص، وتقريب التهذيب 8/315/637ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف .مات سنة بضع عشر ومائة

، هو كعب بن ماتع احلمريي من آل ذي رعني أبو إسحاق كان قد قرأ الكتب وأسلم يف خالفة عمر كعب األحبار 
، روى عنه ابن عباس وابن عمر _، روى عن عمر بن اخلطاب _يف خالفة عثمان  هـ 34مات سنة _ بن اخلطاب 

ومشاهري علماء األمصار  7/161/906اجلرح والتعديل : وسعيد بن املسيب انظر ترمجته يف  رضي اهللا عنهما
1/118/91.  

أبواحلجاج املخزومي موالهم املكي، ثقة، إمام يف التفسري والعلم،  -بفتح اجليم وسكون املوحدة-بن َجْبر  ُمجاهد 
ذيب التهذيب 5/466 طبقات ابن سعد: يفانظر ترمجته  .هـ 104أو  هـ 103أو  هـ 102من الثالثة، مات سنة   ،

  .921/6523/ص ، تقريب التهذيب10/38/68
بن الزبري بن العوام القرشي األسدي املدين قال حممد بن سعد كان عاملا وقال ابن إسحاق كان من محمد بن جعفر  

ن يف كتاب الثقات ذكره البخاري يف فقهاء أهل املدينة وقرائهم وقال الدارقطين مدين ثقة وقال النسائي ثقة وذكره بن حبا
ذيب الكمال : األوسط يف فصل من مات بني عشر ومائة إىل عشرين ومائة وهو من رجال مسلم انظر ترمجته يف

ذيب التهذيب 24/579/5115 ، رجال مسلم، لألصبهاين أمحد 7/221/1221، اجلرح والتعديل 9/81/124، 
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  .2/172 .هـ 1407اهللا الليثي، دار املعرفة بريوت، ط األوىل  عبد: بن علي بن منجويه أيب بكر، حتقيق
األنصاري، أبوبكر ابن أيب عمرة، البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبري القدر، كان اليرى الرواية بن سيرين  محمد 

 ، تقريب التهذيب9/190/338 ذيب التهذيب: انظر ترمجته يف .هـ 110 باملعىن، من الثالثة، مات سنة
  .853/5985/ص

املدين أبو إبراهيم ويقال أبو أيوب ويقال أبو عثمان موىل يعقوب القبطي ويقال موىل آل أيب سفيان  محمد بن قيس 
ا تويف وكان كثري احلديث  بن حرب وهو قاص عمر بن عبد العزيز ذكره ابن سعد يف الطبقة الرابعة من أهل املدينة قال و

ذيب : انظر ترمجته يف. ره بن حبان يف كتاب الثقات تويف أيام الوليد بن يزيدعاملا وقال يعقوب بن وأبو داود ثقة وذك
ذيب الكمال 9/367/679التهذيب    .5566/ 26/323، و

تقريب ) 9/357(التهذيب  حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب املطليب يقال له رؤية وقد وثقه ابو داود وغريه  
 503 /1التهذيب 

ظي، نسبة إىل بين قريظة، املدين وقد كان نزل الكوفة مدة، ثقة عامل رَ ن أسد، أبومحزة القُ ب بن سليم  بن كعب محمد 
: ، فقد قال البخاريصلى اهللا عليه وسلم ولد يف عهد النيب : على الصحيح، ووهم من قال هـ 40من الثالثة، ولد سنة 

التاريخ الكبري : انظر ترمجته يف .بل ذلك، وقيل قهـ 120 إن أباه كان ممن مل ينبت من سيب قريظة فرتك، مات سنة
ذيب التهذيب1/216/679 للبخاري   .891/6297/ص ، تقريب التهذيب9/373/691 ، 

بن مالك بن أمية بن عبد اهللا بن مر بن سالمان بن معمر بن احلارث بن سعد بن عبد اهللا بن مسروق بن األجدع  
د الفقيه اإلمام القدوة العلم صلى خلف أيب بكر ولقي عمرا وعليا كان وداعة اهلمداين الوداعي الكويف، أبو عائشة، العاب

الذين يقرئون ويفتون شلت يده يوم القادسية وثقه ابن سعد و العجلي وابن معني _ أحد أصحاب عبد اهللا بن مسعود 
 هـ 62مات سنة . _وقال علي بن املديين ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد اهللا . وقال عنه ال يسأل عن مثله

ذيب  68/17- 4/63، وسري أعالم النبالء 8/35/2065التاريخ الكبري : سنة انظر ترمجته 63وله  هـ 63وقيل  و
  .10/100/206التهذيب 

بن كامل بن سيج بن ذي كبار وهو األسوار اليماين الصنعاين الذماري أبو عبد اهللا األبناوي أخو مهام  وهب بن منبه 
منبه وغيالن بن منبه ذكره خليفة بن خياط يف الطبقة الثانية من أهل اليمن وذكره ابن سعد يف الطبقة  بن منبه ومعقل بن

الثالثة وقال أمحد بن حنبل كان من أبناء فارس قال العجلي تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء وقال أبو زرعة والنسائي 
بصنعاء وقيل إن احلجاج  هـ 114مات سنة _ فة عثمان يف خال هـ 34ثقة وذكره بن حبان يف كتاب الثقات ولد سنة 

ذيب التهذيب 6767/ 31/140ذيب الكمال : انظر ترمجته يف. ضربه حىت مات   .147/288/ 11، و
قريب اتلاملدين ابو روح موىل ال الزبري ثقة من اخلامسة مات سنة ثالثني وروايته عن ايب هريرة مرسلة  يزيد بن رومان  

1/ 601 

بن زاذي ويقال بن زاذان بن ثابت السلمي أبو خالد الواسطي وكان جده زاذان موىل ألم عاصم  ن هارونيزيد ب 
امرأة عتبة بن فرقد فأعتقته قيل إن أصله من خبارى وكان متعبدا حسن الصالة جدا وكان قد عمي أحد األعالم احلفاظ 

يث صحيح احلديث وثقه حيىي بن معني و العجلي املشاهري قال أبو طالب عن أمحد بن حنبل كان حافظا متقنا للحد
وعلي بن املديين وقال يف موضع آخر ما رأيت رجًال قط أحفظ من يزيد بن هارون وقال أبو حامت ثقة إمام صدوق ال 

، والكاشف 11/321/612ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف هـ 206يسأل عن مثله مات أول سنة 
ذيب الكمال 3/287/6473  .32/261/7061، و
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